На основу Одлуке Скупштине Индустрије пољопривредних машина "Змај" а.д. Београд о
продаји дела имовине од 16.04.2003. године, Решења Агенције за приватизацију Републике
Србије број 352-2406-3 DS/01 од 24.06.2003. године о давању сагласности за продају
имовине, Уговора о пуномоћју закљученог између Индустрије пољопривреднох машина
"Змај" а.д. Београд и Агенције за приватизацију Републике Србије, Агенција за
приватизацију Републике Србије објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈНЕ АГЕНТЕ
- SALES AGENTS за продају дела имовине Предузећа ИПМ "ЗМАЈ" АД
Земун - Београд
- Фабрике точкова путем јавне продаје - лицитације
1. Агенција за приватизацију Републике Србије позива сва заинтересована правна и
физичка лица да учествују у процесу продаје дела имовине Предузећа ИПМ "ЗМАЈ" АД
Земун - Београд - Фабрике точкова путем јавне продаје - лицитације која ће бити одржана
26. децембра 2003. године у просторијама Агенције за приватизацију, ул.Теразије 23,
Београд са почетком у 11:00 часова на тај начин што ће пронаћи потенцијалне
инвеститоре - учеснике на јавној продаји - лицитацији и старати се да дође до закључења
купопродајног уговора између Предузећа ИПМ "Змај" АД Земун - Београд и купца за
имовину која је предмет јавне продаје.
2. Продајни агенти дужни су да се најкасније два дана пре одржавања јавне продаје пријаве
Агенције (Комисији за јавну продају), наводећи податке свог клијента, уз доставу писмене
потврде о заступању потписане од стране клијената. Продајни агенти који пропусте да се
пријаве у наведеном року неће бити третирани као релевантни.
3. Продајном агенту, чији кликент буде проглашен купцем на јавној продаји и потпише
купопродајни уговор, биће као накнада за извршену услугу исплаћен, из средстава
остварених продајом, износ од 10% разлике од почетне цене и цене која буде
излицитирана на јавној продаји - лицитацији. Агенција за приватизацију ни Предузеће
ИПМ "ЗМАЈ" АД неће имати никаквих обавеза према осталим агентима.
4. Један продајни агент, било да се ради о физичком или правном лицу, може имати
неограничен број клијената.
5. Продајни агент нема право на накнаду из тачке 3. овог огласа ако буде проглашен купцем.
6. Информациони документ за продајне агенте који детаљно описује имовину која се продаје
може се преузети са интернет адресe www.priv.yu/agenti, или лично у просторијама Агенције
за приватизацију, Центар за реструктурирање, Трг Николе Пашића 5/VI спрат. Контакт особа је
Александар Велковски, руководилац пројeкта, телефон 011/30-25-700, e-mail: agent@priv.yu

