
:FЕПУSЉ1'<А СРЕИЈА 
АI"ЕНЦ'АЈА:ЗЛ Ј",?IЛад<И:З.t..\.(ИЈУ , 

бр. /11-С '/l.tf /r?J. -4- 2.z_ocjod' 

2. { /1. >!О .Q:i_ rод. 
ЕОЕС:-РАД 

Агенција за nриватизацију, са седиштем у Београду, Теразије број 23, 
Реnублика Србија (у даљем тексту "Аrенција") 

и 

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЛИБЕЛУЛА, ШИД, ФИЛИПА ВИШЊИЋА ББ, 
маrични број:О8501572, ПИБ:101453290, коју заступа директор Миленко 
Стојановић, ЈМБГ:2010957890051, Шид, Филипа Виwњића 1 (у даљем 

тексту "Купац") 

закључују 

УГОВОР О ПРОДАЈИ ДРУШТВЕНОГ КАПИТАЛА 

МЕТОДОМ ЈАВНЕ АУКЦИЈЕ 
{куповина са отплатом на рате) 

У Новом Саду, 19.11.2008. rодине 



-~ с%7:1~ 
··:::·~:~- r;;. '\· 

, .. УВОДНЕ ОДРЕдБЕ 
' t ' • 

' ... <f~ .. !. 
",•"' .. ·.>:.· ' ' " .• ::.с \;'У, .с~эду са одредi5ама Закона о nриватизацији ("Службени Гласник РС , 

<-.;~:;,•·,i:•Љ~)В8101, 18103, 45105, 123107 у даљем тексту "закон") и одредбама Уредбе 
··,го;;' .r~":. 'f"~" · родаји капитала и имовине јавном аукцијом ("Службени Гласник РС", бр. 
">1тend>••~ 2105, 91107 и 96/08 у даљем тексту "уредба") Аrенција за приватизацију 

продаје 70% друштвеноr капитала суi5јекта nрива;изације Друwтвено 
предузеће "ЈАДРАН" ратарство, НОВА ГАЈДОБРА (у даљем тексту: 
субјеi<Т) на аукчији која се одржава дана 14.11.2008. rодине у 11 :ОО часова 
у Новом Саду. 

До ЗО% од укупног износа друштвеног капитала субјекта се преноси на 
эаnослене без накнаде. 

Преостали износ друштвеног капитала субјекта, који није продат Куnцу нити 
nренет на запослене, преноси се Акцијском фонду. 

1. ПРЕДМЕТУГОВОРА 

1.1 Аrенција продаје Купцу дРУШТвени капитал субје!<Та, са свим nравима и 
обавезама, сходно закону и одредбама овог Уговора. 

Друштвени капитал субје!<Та који се нуди на nродају, у складу са 
законом, процењен је на 134.786.000,00 динара (словима : стотину 
тридесет четири милиона седам стотина осамдесет шест хиљада). 

1.2. Куnац куnује друштвени каnипвn субјекта, no укуnној купопродајној цени 
у износу од 4ЗО,ООО,ООО.ОО_динара (словима ; четири стотине 
тридесет милиона), односно у износу од 4,948,609.27 ЕУР (словима: 
чеrири милиона дееет стотина четрдесет осам хиљада шест стотина 

девет), рачунато према званичном средњем курсу НБС, важећем на дан 
закључења Уговора 19. 11.2008.r. 

1.3 Купац исnлаћује укупну куnопродајну цену у шест једнаких rодишњих 
рата. 

Прва рата се умањује за износ yrmaћeнor деnозита_ Уколико је прва рата 
већа од уплаћеноr депозита Куnац је у обавези да, у року уrовореном за 
nлаћање прве рате, уплати разлику до nуног износа прве рате. 

1.4. Уколико је депозит већи од износа nрве рате, nреостали износ ( износ 
укуnне цене умањен эа деnозит) дели се на ne-r једнаких, годишњих 
рата. 

Годишња рата (Друrа, трећа, четврта, пета и шеста) износи 
824,768.21 ЕУРА, и иста се увећава за камату обрачунату по 

шестомесечном EURIBOR +2%. 
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;/~f> је купац домаће nравно или физичко лице, rодишњу рату плаћа у 
. '~'#~Ф.Њ'-'ff!аРСКОј nротиввредности nрема средњем курсу Н6С на дан доспећа 
'iй ,,..Ј·' 
~·~Tff,· 

'- С" '• 
:~;>;--, r: .. ; :. i', 

~~·; .• ~ 1 · ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
>:>."'-~.:.."',··< ' 
Vћ...·Ф ~· ' - ..... \.' -+''• '·. ·s-, ~') .:;. (•' 

0-i-,r~igd~~\~~~~~~,-~(oвop се сматра эакљученим када ra потnишу Купац и Агенц~t~ја и 
.·' v-foA d~ џ "1:-:,,v.>'f.!с..:"оверава се у суду. 
~78fldЗbfi<\:_--r·" 
~·- Уговор ступа на снагу даном уnлате nрве pare кулопродајне цене у 

<ЖЛаду са ставом 1.3" 1.4. и 3.1 .. 
2.2. Закrъучењем овог Уговора, који има снагу оснивачкоr аЮ"а субјекта, 

Купац стиче nраво на уnрављање, учешће у добити, право на део 
ликвидационе масе и друга права у скпаду са законом, сразмерно 

висини купљеног капитапа. Право слободног расnолагања над 
куnљеним каnиталом Куnац стиче сходно одредбама члана 456. Закона 
о привредним друштвима и одредбама Уговора а сразмерно отплаћеној 
вредности куnоnродајне цене. 

2.3. Трошкове судске овере Уrовора плаћа Куnац. 

З. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

3.1 У року од осам (8) дана, од дана одржавања аукције, Куnац се обавезује 
да на рачун Агенције, број 840-1327721-76, nозив на број 141108 • 3195, 
уnлати nрву рату која износи 1/6 куnоnродајне цене. 

3.2 По испуњењу услова из става 3.1, у року од тридесет (30) дана од дана 
закључења Уговора. одржава се скуnштина {рок између саэивања и 
одржавања скуnштине не може бИТt4 краћи од петнаест (15) дана) ради: 
3.2.1 доношења одлуке о измени и доnуни оснивачког акта 

3.2.2 постављања управе субјекта и 
3.2.3 доношења одлуке о промени облика орrанизовања субјекта. 

3.3. Ради обезбеђења плаћања уговорне казне Купац је дужан да у року од 
тридесет (30) дана од дана закључења Уговора преда Агенцији 
банкарску гаранцију (Прилог З.), безуслоану, неопозиву, плативу на први 
nозив Аrенције, која гласи на износ предвиђен ставом 6. 1.1. Уrовора, са 
роком важности четрнаест (14) месеци од дана закључења Уговора. 
По испуњењу обавеза .за које је уговорена Уrоворнэ казна, банкарска 
гаранција ораћа се банци гаранту. 

3.4 Купац доставља АгенЦt'!ји nисмени доказ о испуњеносrи услоеа 
наведених у ставовима 3_1, 3.2 и 3.3. 
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4. .· ЕЗА РЕГИСТРАЦИЈЕ 
.:.·"n-1? ~ 

4.1 -v*W~q}; обавезуЈе да без одлаrања nредузме све потребне активности 
~.-~ кЭ,!~~15~· у ра~авима nредвиђеним законом у Агенцији з.а реrистрацију 
~~'?" ~ \- ~p"\',l\"ijИX субјекатэ. евидентирале настала nромена, сходно одnукама 

"" -~·- , е из става 3.2 . • . ,'\);:;~•• такође обавезује да најкасније у року од тридесет {30) дана од 
~;94f-D~d~ кrъучења Уговора изврши упис у Ценrрални регистар, депо и 

~"'-~..,п~поd~н~ хартија од вредности и о томе писменим путем обавести 
....... генцију. 

5. ИЗЈАВЕ И ГАРАНЦИЈЕ КУПЦА 

5.1 Изјаве и гаранције 

Куnац изјављује и гарантује Агенцији да су следеће изјаве тачне: 

5.1 1 Купац није nовезан са члановима Комисије за аукцију, 

5.1.2 У моменту подношења пријаве за учешће на аукцији Купац, 
односно правно лице чији је он оснивач није имао неи:змирене 

досnеле обавезе према субјекту, 

5.1.3 Купац није лице са којим је раскинут уговор о nродаји капитала 
односно имовине због неизвршења уговорних обавеза. 

5. 1.4 Купац, чланови његове породице и правно лице чији је оснивач
Купац нису изгубили својство купца, односно не трnе правне 
nоследице које губитак својства куrща производи. 

5.1.5, Куnац није лице које је осуђиване .или nротив кога се води поступак 
за кривична дела nроnисана чланом 12 став З. закона. 

5.1.6. Куnац nотврђује да му је омоrућено да иоврши испитивања и 
nровере субјекта и њеrове имовине и финансијског nословања те 
да се у потnуности ослања на иэвршена соnствена исnитивања и 

nровере приликом куnовине каnитала. 

6. ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

6.1. Купац је сагласан са следећим обавезама према Агенцији; 
6.1.1. да инвестира у субјеi<Т, у року од 12 месеци, од дана закључења 

Уговора, у укуnном износу од 11.178.000 динара (словима: 
једанаест милион стотину седамдесет осам хиљада), 

Инвестирање мора бити извршено у основна средства која служе 
искrьучиво за обављање nретежне делатности за коју је субјект 

био реrистрован на дан ОдРЖавања аукције. 

Основна средства из претходног става морају бити акrивирана и 

стављена у фунl(цију обавrьања nретежне делатности. 

Инвестирање мора бити извршено у виду nовећања основноr 
каnитала новим улозима, а све у складу и на начин предвиђен 

одредбама закона. 

6.1.2. да, осим у случају када је ионос инвестирања мањи од 100.000,00 
динара {слоаима:стохиљададинара), у ро1<у од тринаест {13) 



месеци, од дана закrъучења Уговора, достави Агенцији извештај 

предузећа овлашћеног за ревизију који потврђује да је Куnац 
извршио обавезу из тачке 6, 1.1. са наведеним тачним износом и 
врстом улога. 

Извештај предузећа овлашћеноr за ревизију не nредставља 
одлучујући доказ о извршењу обавезе инвестирања у субјект. 
Агенција има право да изврши преглед књига и документације 
субјекта ради доношења коначне одлуке о и.зершењу обавезе из 
тачке 6.1. 1. Уговора, 

6.1.3. Уколико је износ инвестирања еећи од 80.000.000,00 динара 
{словима:осамдесетмилионадинара), рок ин:вестирања може бити 
дужи од дванаест (12} месеци о чему Купац са Агенцијом 

закључује анекс Уговора који прецизира динамику инвестиционог 

улаrања и динамику достављања извештаја предузећа 

овлашћеног за ревизију. 

Куnац се обавезује да до истека најдужег рока прописаног Уmвором, 
неће извршиn1 ни дозволити спровођење следећих радњи, без 
претходне, писмене сагласности од стране Агенције: 

6.2.1. ершити статусне промене субјекта, 
6.2.2. продати, nренети, заложити или на било који други начин отуђити 

или оnтеретити акt.~Ыје стечене на основу овог Уговора, 

6.2.3" продати, nренети или на неки друrи начин отуђити било која ад 
основних средстава субјекта, у једној или у виwе трансакција 
годишње, у износу већем од 10% од укуnне вредности средстава 
субјекта, приказане у посnедњем билансу стања, а највише до 
30% укупно све до исnлате купоnродајне цене у целости. 
Уколико купац преостали износ купопродајне цене исплати у року 

од годину дана од дана одржавања аукције, ограничење из 

претходног става које се односи на nроценат укупног 

располагања nрестаје да важи, 

6.2.4. оптеретити залогом или хиnотеком основна средства субјекта, 

осим ради обезбеђења потраживања према субјекту која су 
настала из редовног лословања субјекта, односно осим ради 

прибављања средстава чији ће корисник бити субјект, 

6.2.5. продати, пренети или на неки други начин отуђити основна 
средства субјекта стечена извршењем обавезе nредвиђене 

тачком 6. 1.1 .. 
6.3. Купац се обавезује да ће, у периоду од две године, од дана закључења 

Уговора, обезбедити континуитет пословања субјекrа у nретежној 
делатности за коју је субјект био регистрован на дан одржавања 
аукције. 

6.4. Куnац се обавезује да ће извршаваn1 све обавезе из Социјалног 
програма који ће се nримењивати у субјекту након закључ:ења Уговора 
(Прилог 1.) који је саставни део Уговора. 

6.5. Купац се обавезује да уколико је добит остварена, утврди и исnлати 
дивиденду .зэ сааку од 2 године након дана закључења Уговора, у 
износу од најмање 10% од добити субјекта, после намиривања губитака 
и законских резерви. 

6.6. Купац се обавезује да неnосредно no заiUЪучењу оsог уговора nредузме 
све неоnходне правне радње у циљу обустављања судских nоступака 
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које ј~ поверилац nокренуо против субјекта nриватизације, ради наnлате 
потраживања унетих у Програм приватизације и то за оне nовериоце 
(државне и остале) који су отnустили дуг nрема субјекrу приватизације 
доспео на дан 31. децембра 2004" године, ради намиривањи из 
сред~ава остварених од продаје друштвеноr капитала субјекта 

· ,,.ТЈЈ2~аtИзације . 
... "~~\">'~jit'И.ja не одговара за евентуално неосновано намирења поверилаца 

.,4 'A'V';'fr.~~~ ~"'· ава 1. ове тачке ло основу nотраживања које је било предмет 
.:.'fl~;н:,;\J~. уштања дуга према субјекrу приватизације. 

· Купац се обавезује да Агенцији, на њен захтев и у било које време, 
омоrући nриступ пословним књиrама и документацији с тим што се 
Агенција обавезује да најави намераеану nроверу најмање три ( З) дана 
унаnред. 

7. УГОВОРНА КАЗНА ЗА КРШЕЊЕ ОБАВЕЗА 

7 .1. Ако је износ који се односи на обавезу инвестирања већи од 

3.000.000.00 динара (словима:тримилионадинара), у случају да Куnац 
не изврши обавезу инвестирања на начин и у року nредвиђеним ставом 

6.1 .• Купац ће nлатити Агенцији уrоворну казну у износу 100% износа 
предвиђеног тачком 6.1.1 .. 
Купац нема обавезу достављања банкарске гаранције и:з става З.З. 
уколико је износ који се односи на обавезу инвестирања мањи од 

3.000.000,00 динара (сnовима:тримилионединара). 
7.2. Без обзира на одредбе става 7.1. у случају nовреде обавеза из клаузуле 

6. Аrенција има nраво да захтева nун износ штете и изrубљене добити, 
у складу са законом., 

8. ЗАШТИТА ВЛАСНИКА НАЦИОНАЛИЗОВАНЕ ИМОВИНЕ 

8.1 Констатације 

8.1.1 Куnац капитала се npe дана одржавања аукције уnознао са 
чињеницом да се у саставу имовине субјекта налази и 
национализована имовина и сагласан је да са 

национализованом имовином поступи сходно одредбамэ закона 
који буде реrулисао ту област, 

8.1.2 Под национализованом имовином, у смислу одредби Уговора, 
nодразумева се имовина одузета од физичких и nравних лица (у 
даљем тексту: ранији еласници) nрименом проnиса о 
одузимању имовине на територији Реnублике Србије, а која је 
одређена nосебним nрописом којим се уређују nитања везана за 

враћање имовине. 

8.2 Утврђивање права ранијих власника 

Обим и врста nрава ранијих власника национализоване имовине 

цениће се према одредбама закона који регулише ту област. а nрема 
чињеничнам стању nостојећем на дан одржа.вања аукције. 
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9. РАСКИД УГОВОРА 

9.1 уг(;-~рр се сматра раскинутим ло сили закона због неисnуњења ако, ни у 
';:.й.:щН~но остављеном року за ислуњење, Куnац; 
'~ ·~' '\.: ' 

,·;:~: ~~ 1 

__ ,_ J-.Дi.fd; r• не изврши nлаћање куnопродајне цене у износу, на начин и у року 
~ ~ -!> i?.$ 'if; 1 

__ .,."Ј"';,*\-~.§ предвиђеном ставом 1.3. и 1.4. Уговора; 
....... ~ .. ~~~ ~ ... rf[ 

·'..:·.f·"~"'~<f~~ . не достави Агенцији банкарску гаранцију у складу са ставом 3.3. 
''r~~ dV'* "'"'А,~ Уговора; 

_, ~ .. d,ЗI;t'f.l;'l''' 
· 9. 1.3. не инвестира у субјект на начин и у роковима nредвиђеним 

тачкама6.1.1.~6.1.2. Уговора: 

9.1.4. не стави ван снаге оДЈ1уку о статусној промени субјекта и све 
правне и фактичке последице те одлуке; 

9.1.5. располаже акцијама или основним средствима супротно тачкама 
6.2.2., 6.2.3., 6.2.4. и 6.2.5. Уговора: 

9.1.6. не обезбеди континуитет пословања субјекта сходно стаеу 6.3. 
Уговора; 

9.1.7, не иэвршавэ. одредбе Прилога 1. Уговора, односно решавање 
питања заnослених сnроводи супротно одредбама Прилога 1, 
Уговора: 

9.1.8. не гласа на основу својих акција у корист одлука на скуnштини, 

сходно ставу 3.2. Уговора: 
9.1.9 не потnише са Агенцијом Уrовор о залози акција (Прилог 2.); 

9.2.0. не изврши остале обавезе предвиђене законом. 

9.2 Агенција nисмено обавештава Куnца да је Уговор раскинут. 

У случају раскида Уговора због неисnуњења уrоворених обавеза од 
стране Купца, Куnац као несавесна страна губи право на nовраћај 
nлаћеноr износа на име купопродајне цене и сва права и rютражиеања 

по основу Уговора. 

9.3. Агенција има nраво да једнострано раскине Уговор, уколико открије или 
утврди да су неистините иsјаве и гаранције из тачке 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 
5.1.4. или тачке 5.1.5. 

9.4. У случају раскида из става 9.3. Уговора, Купац као несавесна страна губи 
праоо на повраћај плаћеноr износа на име куполродајне цене и сва 
npaea и потражиssња по основу Yro6opa. 

10. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

10.1 Поверљивост 

До дана истека најдужеr рока nponиcaнor Уговором, Куnац се обавезује 
да држи у тајности све информације и документацију коју је nримио од 
Агенције или субјекта (изузев оних информација и документације које су 
већ јавно достуnне}. 
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Купац прихвата обавезу да никоме не открива информације и 
документацију (осим запосленима, односно заступницима и 

представницима којима су оне потребне ради израде програма који се 
односи на трансакцију). Ако дође до раскида Уговора или се Уговор 
прргласи ништавим, Купац се обавезује да вратити Агенцији сву 

д~.t<ументацију (и све копије) кој~ садрже податке који се односе на 
; -_."G'У,.Рјект, Уговор или поступак аукције. 

-' :::/ rn F·· 
19~~ ,й4еловитост уговора 
.,; :_;,; ;:s 1' 

, -~~----~<f>Д говор са прилозима (који чине његов саставни део) и документација 
~ -. ~- <~~./\~ која се односи на поступак аукције и која је потписана од стране Купца, 

...-:_~ сачињава целокупан Уговор који се односи на ову трансакцију и само су 
-- они обавезујући за уговорне стране. 

Овај Уговор се може изменити само у писаној форми. 

10.3 Ништавост одредби 

Уколико су поједине одредбе Уговора или његових прилога неважеће, 
односно ако постану неостварљиве, то неће имати утицаја на остале 

његове одредбе. Уговорне стране су сагласне да неважеће или 

неостварљиве одредбе замене другим које су по свом резултату правно 
и економски најближе неважећим или неостварљивим одредбама. 

10.4 Овај Уговор представља основ за вршење права од стране уговарача, 
њихових правних следбеника и лица којима су уступљена права, у 

складу са овим Уговором. 

1 0.5. Допунске радње и документи 

Уговорне стране се обавезују да предузму или утичу на предузимање 

свих радњи чије предузимање је неопходно за извршење Уговора и 

прибављања сагласности, неопходних за испуњење циљева овог 

Уговора. 

1 0.6. Одрицање 

Одрицање било које уговорне стране од својих права, која произилазе 

из повреде било које одредбе овог Уговора, неће имати дејства нити ће 
бити тумачено као одрицање од права на позивање на друге одредбе 
овог Уговора. 

Продужетак рока за испуњење било које обавезе или предузимање 

било које радње, предвиђене овим Уговором, неће се сматрати као 
продужетак рока за испуњење других обавеза или предузимање других 

радњи, утврђених Уговором. 

1 О. 7. Трошкови 

Осим у случајевима предвиђеним овим Уговором или законом, свака од 
уговорних страна сноси своје трошкове који се односе на трансакцију 

утврђену овим Уговором, укгьучујући, између осталог, хонораре и 

накнаде за издатке својих правних и финансијских саветника. 

10.8. Обавештења 

Сва обавештења, захтеви и други облици комуникације из овог Уговора 

достављају се у писаном облику, препорученим писмом или курирском 

поштом, на адресе уговорних страна које су наведене на почетку овог 

Уговора (или на неку друrу адресу о којој су уговорне стране обавестиле 

једна другу, у складу са овим ставом). 
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11, РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

11.1 Решавање спорова 

е~енту,•л>tе сnорове у вези са овим Уговором уговорне стране ће 
реше мирним nутем. 

сnоразумеаања сматраће се неуспелим чим једна уrоворна 

томе обавести друrу уrоворну страну. 

спора уrозорне стране уговарају надлежност Трговинског суда 

РИI~ЕF'ЦИ УГОВОРА 

12.1 Овај Уговор је сачињен у шест истоветних nримерака од којих се један 
nредаје Куnцу, чеrири nримерка А.генцији и један примерак 

Министарству надлежном за послове финансија. 

Сваки nримерак има једнако nравно дејство и пуноважност. 

13. ПРИЛОЗИ 

13.1. Саставни део Уговора су следећи њеrови прилози~ 

~ Социјални nporpaм - Прилог 1, 

- Уговор о залози акција - Прилог 2. 
ка гаранција - Прилог З. 

Потврђује се да је-су: 

КУ[lАЦ 
~ 

АЛЕКСАНДАР ВУЧЕТИЋ, ЈМБГ:З110965710001, ла авлаwћењу директора 
Агенције эа nриватизацију Беоrрад овереном код Првог оnwтинског суда у 
Београду под бр. OB.II 1767107 од 23.11.2007.г., а на основу Реwења Владе 
Реnублике Србије 2 br. 119w.6927/2007 od 18. октобра 2007. године, и 
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЛИБЕЛУЛА, ШИД, ФИЛИПА ВИШЊИЋА ББ, матични 
број:О8501572, ПИБ:101453290, коју зacryna директор Миленко Стојановић, 
ЈМБГ:2010957690051. Шид, Филиnа Вишњића 1, на основу Извода о регистрацији 
привредног субјекта Агенције за nривредне регистре БеоrЈ>М бр.5000009916З69 
од 06.11.2008.r., 
својеручно nотnисао оеу исnраву - "Ставио рукознак на - ову исправу- nриз.нао эа сеој 
nотпис на овој исnрави. 
Истоветност именованог утврђена је на основу личне карте бр. Ј 88687198 СУП 
5еоrрад, и 290869/08 СУП Шид 
м сведочењем 1. ___________ _ 

Такса за оверу у износу од 26.000,00 динара 
ОЛШТИНСКИ СУД У НОВОМ САДУ бр. 



ПРИЛОГ 1. УГОВОРА О ПРОДАЈИ 
Со\':!ИјЗЈЈНИ програм који ће се nримењивати у Субјекту након 

закључења Уговора 

се обавезује да у оквиру Субјекта обезбеди поштовање 
свих права заnослених, утврђених појединачним колективним 

уговором, као и другим оnштим актима Субјекта, еажећим у 
тренутку закључења овог Уговора, све до nромене истих у складу 

са одредбама Закона а раду. 

Купац се обавезује да Субјект неће вршити отпуштање запослених 
као лица за чијим радом је престала nотреба у периоду од једне 
године, од дана закључења овог уговора, 

Субјект може отnустити заnос.nене као пица з;;~ чијим радом је 
nрестала потреба у периоду од једне године од дана закључења 

уговора, под условом да свим заnосленим атnуштеним по том 

основу, за сваку пуну годину радноr стажа, nроведену у субјекту, 
исплати отпремнину у висини nросечне бруто зараде тоr 
заnосленог, остварене у nериоду nаследњих шест месеци који 
nретходе месецу у којем је заnослени отnуштен. Заnослени коме 
nрестаје радни одно"С у Субјекту, по основу nрестанка nотребе за 
а-ьеrовим радом, може захтевати од Куnца да му исnлати 

отnремнину проnисану Законом о раду, уколико је то за њега 
nовољниЈе. 

У случају отnуштања из претходног става, Куnац је у обавези да 
обезбеди да надлежни орган у Gубјекrу донесе акт о престанку 
радног односа заnосленом као технолошком вишку. 

Купац се обавезује да ће, ако је у Субјекrу више од 50 запослених 
у радном односу на неодређено време, а постоји nотреба да се 
откэже уговор о раду за више од 1 О% од укупног броја заnослених 
због технолошких nромена, надлежни орган у Субјект донети 
nрограм решавања вишка заnослених, на чији nредлог је дужан да 
nрибави мишљење репрезентативног синдиката. 

Уколико се у Субјекrу посrули суnротно сrаву 3. Прилога 1 и 
сnроведе се nостуnак отпуштања запослених nротивно том ставу, 

Куnац се обавезује да сваком заnосленом отnуштеном ло овом 
основу nлати износ једнак износу од 36 зарада тоr заnосленог 
остварених у месецу који претходи месецу у којем је донет акт о 
nрестанку радног односа, у року од месец дана од дана доношења 

акта којим заnосленом престаје радни однос. 
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ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА 

'!\ 
Ky/ia~\\; обавезује да ne надлежни орган у Субјекту, по питањима 
_в;еза~Ј:' за з:аnошљавање, сарађивэти са nредставницима 
~~~,>< · нтативноr синдиката Субјекта, а посебно око: 

,-", ~(р 
·\\--~к ' } ~({о?~ ... 

1- ·-·~· ,l ' .. ,:'<·.·,;:.:.' 
' .(>'_.,,'У 

_.-.~ 1. nрограма евентуалних преквалификација заnослених; 

2. стварања нових радних места ван редовне делатности 
Субјекта; 

З. решавања nроблема заnошавања инвалида рада. 

ЗАШТИТА СИНДИКАЛНИХ ПРАВА и СИНДИКАЛНИХ 
ПРЕДСТАВНИКА 

Куnац се обавезује да ће у оквиру Субјекта омоrућити несметано 
синдикално орrаниэовање заnослених и nоштовање права која 
имају синдикати nрема Општем колективном уговору, Посебном 
rранском колективном уговору и еажећем Појединачном 

колективном уговору у тренутку потnисивања овог уговора. 

ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Куnац се обавезује да, до истека најдужеr рока из Уrовора, зараде 
заrюслених неће бити ма..ье од зарада затечених на дан 
nоmисивања овоr уговора, као и да ће обезбедити њихов раст у 
случају nобољшаног nословања nредузећа. 

ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

Купац се обавезује да nреузме сnедеће обавезе nрема 
заnосленима: 

1. Куnац се обавезује да по истеку сваке финансијске године, 
предложи и гласа да субјект донесе одлуку о расподели 
бонуса заnосленима у износу од најмање 5% од нето 

добити, nосле намирења обавеза прописаних законом, 

током nериода од 2 године, од дана закључења уговора, 
2" Куnац се обавезује да rласа да се од сrране субјекта донесе 

и сnроведе програм обуке за све запослене у субјекrу, 
односно ако nрограм обуке већ постоји, да nрограм обуке 
обухвати све заnослене, уколико је такав nрограм 
неоnходан. 

11 



ПРИЛОГ 2. 

УГОВОР О ЗАЛОЗИ АКЦИЈА 

Закључен дана 19.11.2008. године, у Новом Саду, између: 

1. ЗЕМЉОРДДНИЧКА ЗАдРУГА ЛИБЕЛУЛА, ШИД, 
ФИЛИПА ВИШЊИЂА ББ, матични број:О8501572, 

ПИБ:10145З290, коју заступа директор Миленко 
Стојановић, ЈМБГ:2010957890051, Шид, Филипа 
Вишњића {у даљем тексту "Залогодавац") 

2. Агенција за nриватизацију, са седиштем у Београду, 
Теразије број 23, Република Србија (у даљем тексту 
"Агенција") 

Члан 1. 

Залоrодавац се обавезује да у Централном реrистру, депои клиринг хартија од 
вредности изврши уnис залоге на акцијама Друwтвеноr nредузећа .. ЈАДРАН" 
ратарство, НОВА ГАЈДОБРА (у даљем тексту "Предузеће") у корист Агенције, 
а које је куnио на аукцији одржаној дана 14.11.2008.r. у Новом Саду, на nериод 
од пет година од дана закључења уговора о продаји, односно до коначне 

отnлате купоnродэјне цене. 

Члан 2. 

Трошкове судске овере овог уговора сноси залоrодавац. 

Овај уговор је сачињен у (6) примерак 
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ПРИЛОГ З. 

(Меморандум Банке Гаранта) 

и адреса Аrенције) 

ГАРАНЦИЈА БР. 

Обавештени смо да је (у даљем тексту: Куnац), закључио 
са Вама Уговор бр. од , о продаји % друштееног 
каnитала nредузећа {назив и адреса nредузећа ) методом 
____ (аукција) по цени од ЕУР 1 ДИН ---~ 

Стаеом 3.3. Уговора, Куnац се обаеезао да Агенцији преда гаранцију као 
обезбеђење за уредно изми.рење угоеорне казне , сходно клауэули 7. Уговора. 

Ми (назив бан1<е гаранта) овим се неоnозиво, безусловно 
обавезујемо да платимо сваки износ или износе који не прелазе укупан износ 
наше rарантоеане обавезе од no nријему Вашег nрвог писменог nозива и 
Ваше писмене изјаве у којој се наводи да Купац није извршио своју обавезу 
nлаћања уrоворне казне сходно ставу 7.1_ Уговора. 

ЕУР 1 ДИН---
(словима: ) 

по пријему Вашег nрвог nисменог позива и Ваше nисмене изјаве у којој се 
наводи да Куnац није извршио своју обавезу nлаћања уrоворне казне сходно 
ставу7.1. Уговора. 

Ова гаранција остаје у важности најкасније до . (14 месеци од 
дана закrъучења Уговора ). По истеку наведеног рока ова гаранција биће 
аутоматски >1иштаеа и неважећа. Сагласно изнетом, Ваш nозив за плаћање по 
овој rаранцији морамо примити најкасније до наведеног датума. 

БАНКА ГАРАНТ 
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