
ИЗБОР СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА ЗА „ЖЕЛЕЗАРУ СМЕДЕРЕВО“ 
 

 

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број: 023-6713/2012 донетог 04.10.2012. године, 

Министарство финансија и привреде (у даљем тексту: „Министарство“) објављује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара 

Смедерево“ д.о.о. Смедерево, матични број: 07342691  

(у даљем тексту „Компанија“). 

 

Шифра трансакције: ЗС - 02/12 

 

1. Предмет трансакције 

 

Предмет трансакције је проналажење стратешког партнера за обезбеђење континуитета пословања 

и даљег развоја Компаније (у даљем тексту „Трансакција“). 

 

 

2. Трансакциона документација 

 

Детаљне информације у вези са Трансакцијом, могућношћу упознавања са пословањем 

Компаније и посетама Компанији се могу наћи у Инструкцијама за понуђаче (у даљем тексту 

„Трансакциона документација“), која ће бити доступна свим учесницима након потписивања 

уговора о чувању поверљивих података и уплате накнаде за Tрансакциону документацију. 

 

Накнада за Tрансакциону документацију износи 10.000 америчких долара (десет хиљада 

америчких долара). 

 

 

3. Откуп Tрансакционе документације 

 

Сви заинтересовани учесници позвани су да поднесу писану пријаву за учешће у Tрансакцији и 

откуп Tрансакционе документације (у даљем тексту „Пријава“). 

 

Коверта пријаве треба да носи назнаку „Пријава за учешће у Tрансакцији и откуп Tрансакционе 

документације – шифра трансакције  ЗС - 02/12“. 

 

Пријаве се подносе поштом или уручују лично Агенцији за приватизацију, улица Теразије 23, 

11000 Београд, Србија, почев од дана објављивања овог јавног позива, а најкасније до 19. 

октобра 2012. године до 16:00 часова по београдском времену. 

 

Агенција за приватизацију испоставља фактуру за плаћање накнаде за Tрансакциону 

документацију и уговор о чувању поверљивих података заинтересованом учеснику поштом, 

електронском поштом или факсом. Уредно потписан уговор о чувању поверљивих података, 

доказ о овлашћењу особе која је потписала уговор о чувању поверљивих података и доказ о 

уплати накнаде за Трансакциону документацију треба потом одмах доставити факсом и поштом 

Агенцији за приватизацију на адресу назначену у тачки 9. овог јавног позива. 



 

Након пријема потписаног уговора о чувању поверљивих података, доказа о овлашћењу лица које 

је потписало уговор о чувању поверљивих података и доказа о уплати накнаде за Трансакциону 

документацију, коју може извршити искључиво заинтересовани учесник који је поднео Пријаву, 

Трансакциона документација ће бити достављена, поштом/електронском поштом или лично, 

овлашћеном представнику учесника.  

 

По испуњености горе поменутих процедуралних захтева, учесници добијају Трансакциону 

документацију и приступ базама података које садрже документа у вези са Компанијом и 

Трансакцијом, као и могућност посете Компанији. 

 

Министарство и/или Компанија и/или Агенција за приватизацију неће се сматрати одговорним у 

случају наступања било какве штете на страни учесника, као ни у случају било каквог губитка, 

кашњења или одлагања у испоруци било ког документа, односно приликом приступа 

документацији у складу са овим јавним позивом. 

 

 

4. Право на подношење понуде  

 

Право на подношење понуде има заинтересовани учесник, који је правно лице и који испуњава 

следеће услове: 

 

1. да је откупио Трансакциону документацију; 

2. да је потписао Уговор о чувању поверљивих података; 

3. да испуњава следеће квалификационе критеријуме (у даљем тексту „Квалификациони 

критеријуми“): 

 да има статус правног лица које обавља делатност експлоатације руда метала 

и/или других руда и/или производње сировог гвожђа, кокса, челика или 

феролегура и/или делатност из области производње металних производа и 

машина и које је у 2011. години остварило укупан приход од најмање 

2.000.000.000 америчких долара (две милијарде америчких долара); 

 да вредност укупне имовине тог правног лица, према финансијским извештајима 

на дан 31. децембра 2011. године, износи најмање 2.500.000.000 америчких 

долара (две милијарде и петстотина милиона америчких долара). 

 

4. да је обезбедио Гаранцију за озбиљност понуде у складу са тачком 6. овог јавног позива; 

5. да је доставио сву неопходну документацију предвиђену Трансакционом документацијом. 

 

Ако је заинтересовани понуђач Конзорцијум, неопходно је да кумулативно испуњава следеће 

услове:  

 

- да су сви чланови Конзорцијума закључили писани Уговор о конзорцијуму и оверили га код 

суда, односно другог надлежног органа (уколико је реч о страним правним лицима);  

- да је Уговором о конзорцијуму утврђено да сваки од чланова Конзорцијума преузима 

неограничену солидарну одговорност за обавезе које проистичу из или су у вези са Јавним 

позивом –  Шифра трансакције ЗС - 02/12;  



- да је Уговором о конзорцијуму прецизиран проценат учешћа сваког од чланова 

Конзорцијума, с тим да један члан конзорцијума мора имати најмање 51%  учешћа у 

Конзорцијуму (у даљем тексту „Лидер Конзорцијума“);  

- да су сви чланови Конзорцијума потписали оверено пуномоћје члану који заступа 

Конзорцијум;  

- да су сви чланови Конзорцијума потписали Уговор о чувању поверљивих података;   

- да је бар један члан Конзорцијума откупио Трансакциону документацију; 

- да Лидер Конзорцијума испуњава Квалификационе критеријуме; 

- да je Лидер Конзорцијума  у име Конзорцијума обезбедио Гаранцију за озбиљност понуде у 

складу са тачком 6. овог јавног позива; и 

- да је члан Конзорцијума / овлашћени представник Конзорцијума у име Конзорцијума 

доставио сву неопходну документацију предвиђену Трансакционом документацијом. 

 

 

5. Садржај и подношење понуда 

 

Понуде поднете у складу са Трансакционом документацијом морају да садрже бизнис план за 

Компанију, са обавезним минималним инвестиционим програмом за период од 4 (четири) године 

од дана закључења Трансакције, у износу од 50.000.000 америчких долара (педесет милиона 

америчких долара), који ће бити усмерен на покретање производње, започињања инвестиционог 

циклуса и ревитализације Компаније.   

 

Детаљи у вези са садржајем и начином подношења понуда у складу са Трансакцијом, дефинишу се 

Трансакционом документацијом. 

 

 

6. Гаранција за озбиљност понуде 

 

Приликом подношења понуде, потребно је доставити Гаранцију за озбиљност понуде, првокласну, 

неопозиву, наплативу на први позив, у износу од 1.250.000 америчких долара (један милион 

двестотине педесет хиљада америчких долара) која ће бити дефинисана Трансакционом 

документацијом. 

 

 

7. Рок за достављање понуда 

 

Рок за достављање коначних обавезујућих понуда за избор стратешког партнера, у складу са 

тачком 1. овог јавног позива је 26. октобар 2012. године до 16.00 часова по београдском 

времену. 

 

 

8. Измене и допуне јавног позива 

 

Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и/или 

отказивање поступка у било ком тренутку, по сопственом нахођењу, и не сноси било какву 

одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене/допуне/отказивање 

поступка могло проузроковати учесницима. 



 

 

9. Упити и додатна објашњења 

 

За сва питања у вези са овим јавним позивом треба се обратити Агенцији за приватизацију на 

српском или енглеском језику на доле наведену адресу: 

 

Агенција за приватизацију 

Теразије 23 

11000 Београд 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

asaric@priv.rs 

Tel: +381 (0)11 3020-855 

Fax:  +381 (0)11 3020-828 

 

 

 

mailto:asaric@priv.rs

