
 
 

 
 

ПРОДАЈА ВЕЋИНСКОГ ПАКЕТА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМА СРБИЈА“ 
 
На основу Закљука Владе Републике Србије (у даљем тексту: „Влада“) бр. 023-7554/2010 донете 
14.10.2010. године, Министарство финансија (у даљем тексту: „Министарство“) овим расписује: 
 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

 
за учешће на јавном тендеру (у даљем тексту: „тендер“) за продају акција у вредности од 51% 
капитала телекомуникационе компаније „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, 
БЕОГРАД матични број:17162543 (у даљем тексту „Компанија“). 

 
Шифра тендера: ТС - 01/10 

 
1. Предмет продаје 
 
Предмет продаје су акције у вредности од 51% регистрованог капитала Компаније (у даљем тексту 
„предмет продаје“)  
 
2. Тендерска документација 
 
Детаљни подаци у вези са предметом продаје и Компанијом (информациони меморандум), као и 
инструкције за понуђаче (у даљем тексту „тендерска документација“) биће доступни свим 
квалификованим учесницима након потписивања уговора о чувању поверљивих података и уплате 
накнаде  за тендерску документацију. 
 
Накнада за тендерску документацију износи 10.000,00 ЕУР (десет хиљада евра). 
 
Влада је одредила Citigroup Global Markets Limited, Harrisons Solicitors, KPMG d.o.o. Beograd i 
Analysys Mason Limited са подуговарачем Baker & McKenzie – Partnerschaft von Rechtsanwalten, 
Wirtschaftsprufern, Steuerberatern und Solicitors као саветнике у поступку продаје (у даљем тексту 
„саветник“). 
 
3. Услови учешћа 
 
Сви заинтересовани учесници позвани су да поднесу писану пријаву за учешће на тендеру и 
куповину тендерске документације (у даљем тексту „пријава“) како би испунили услове за учешће 
и постали квалификовани учесници на тендеру. 
 
Учесник мора да испуњава следеће квалификационе услове (у даљем тексту „квалификациони 
услови“): 
 
 

a) да је телекомуникациона компанија која је пружала телекомуникационе услуге 
у периоду од претходних пет година од датума објављивања овог јавног 
позива, са најмање 20 милиона претплатника фиксне и мобилне телефоније, 
интернет и мултимедијалних садржаја до краја 2009. године;  

и 
 
b) са тржишном капитализацијом од најмање 3,0 милијарде евра на дан 

30.09.2010. године; 
 
и 
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c) да је у претходној пословној години остварио консолидовани приход већи од 
4,0 милијарде евра и имао консолидована средства од најмање 5,0 милијарди 
евра. 

 
– Уколико учесник учествује као конзорцијум, неопходно је да предводник конзорцијума, са 

најмање 51% удела у конзорцијуму, буде телекомуникациона компанија која испуњава горе 
поменуте квалификационе услове. 

 
Пријаве се подносе поштом или уручују лично Министарству финансија, улица Кнеза Милоша 20, 
11000 Београд, Србија, најкасније до 26.11.2010. у 16:00 часова по београдском времену (у даљем 
тексту „крајњи рок за подношење пријаве“). 
 
Коверта пријаве треба да носи назнаку „Пријава за учешће на тендеру и куповину тендерске 
документације – шифра тендера ТС-01/10“. 
 
Пријава укључује, inter alia, следећа документа оверена апостилом која доказују способност 
испуњавања квалификационих услова: 
 
-ревидиране годишње извештаје учесника за претходних пет година, као и консолидоване и 
неконсолидоване финансијске извештаје;  
-извод(е) из одговарајућих привредних регистара за учесника; 
-детаље о власничкој структури учесника; и 
-пун назив, адресу и контакт телефон учесника, као и имена, позиције и контакт податке (бројеве 
телефона, адресу електронске поште и бројеве факса) овлашћених представника учесника. 
 
У случају конзорцијума, сва горепоменута документација подноси се за сваког члана конзорцијума. 
 
4. Квалификовани учесник 
 
Након што саветници анализирају поднете захтеве, Министарство писаним путем обавештава 
сваког заинтересованог учесника о томе да ли испуњава квалификационе услове. У случају да 
заинтересовани учесник испуњава квалификационе услове биће проглашен „квалификованим 
учесником“. 
 
Министарство испоставља фактуру за плаћање таксе за тендерску документацију и уговор о чувању 
поверљивих података сваком квалификованом 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 таксе за тендерску 
документацију треба потом одмах доставити факсом и поштом Министарству на адресу назначену 
испод. 
 
Након пријема потписаног уговора о чувању поверљивих података, доказа о овлашћењу особе која 
је потписала уговор о чувању поверљивих података и доказа о уплати таксе за тендерску 
документацију, тендерску документација ће бити достављена, поштом/електронском поштом или 
лично, овлашћеном представнику сваког квалификованог учесника. 
 
Министарство и саветник не сматрају се одговорним у случају губитка или кашњења у испоруци 
било којег од докумената. 
 
Министарство прихвата пријаве од датума овог позива до крајњег рока за подношење пријава. 
Квалификовани учесници добијају тендерску документацију и приступ виртуелним базама података 
које садрже документа у вези са Компанијом и предметом продаје подложна испуњавању 
горепоменутих процедуралних захтева, и то од 1.11.2010. године. 
 
 
5. Подношење понуда 
 
Детаљи у вези са крајњим роком и начином подношења понуда за куповину предмета продаје, као и 
начин продаје, дефинишу се тендерском документацијом. 
 



 
6. Измене и допуне јавног позива 
 
Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и/или 
отказивање тендера у било ком тренутку, по сопственом нахођењ7. Упити и додатна објашњења 
 
За сва питања у вези са овим јавним позивом треба се обратити Министарству или саветнику на 
следеће адресе: 

 
 
 

Министарство финансија Citigroup Global Markets Limited 
 
Кнеза Милоша 20 
11000 Београд 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 
inquiries.telekom@mfin.gov.rs  
Tel:  +381 (0)11 3642 892 
Fax: +381 (0)11 3642 705 

 
Emmanuel Gionakis 
Generalni direktor 
 
Citigroup Global Markets Limited 
Citi Centre – Canada Square 
London E14 5LB 
VELIKA BRITANIJA 
 
Tel:   +44 (0)20 7986 7164 
Faks: +44 (0)20 3364 2353 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 


