На основу овлашћења из тачке 8. Јавног позива који је објављен на интернет страници Агенције за
приватизацију www.priv.rs на адреси http://www.priv.rs/cms/view.php?id=9182 дана 01.11.2011. године (у даљем
тексту «Јавни позив»),
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
(у даљем тексту «Агенција»)
објављује:
ИЗМЕНE бр. 2 ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ
ЗА КУПОВИНУ ДЕЛА НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
РАШКА ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ НОВИ ПАЗАР АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
у виђеном стању, која се налази у Новом Пазару, ул. Димитрија Туцовића бр. 2

1. У тачки 1 Јавног позива «Предмет продаје», мења се први став тако да гласи:
«Предмет продаје је непокретна и покретна имовина Рашка холдинг Компаније а.д., Нови Пазар у
реструктурирању (у даљем тексту: «Продавац»), организована у пет појединачних Продајних пакета и
то:»
2.

У тачки 1. Јавног позива «Предмет продаје», брише се подтачка Д) Јавног позива «Производна
хала Дорада»

3.

У тачки 2. Јавног позива «Продајна документација» из става 2 брише се ознака Продајног пакета Д,
тако да остају ознаке Продајног пакета Е и Ф.

4.

У тачки 2. Јавног позива «Продајна документација» из става 7 брише се:
«Захтев за куповину Продајне документације за Продајни пакет Д - шифра продаје ТК1 3011113395П2»

5.

Мења се тачка 6. тако да сада гласи:
«Подношење пријаве за учеће
Рок за подношење пријаве за учешће на јавном надметању истиче 22.11.2011. године у 16:30 часова.
Пријаве се подносе Агенцији за приватизацију у затвореној коверти са натписом:
ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ТК1 301111
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
ЦЕНТАР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
ТЕРАЗИЈЕ 23, VII СПРАТ, 11000 БЕОГРАД
Уколико на коверти стоји име субјекта продаје или пуна шифра продаје, пријава ће бити одбачена.
Пријава за учешће се попуњава на посебном обрасцу, који је саставни део продајне документације и
мора да садржи податке дате у Упутству учесницима, доказ о уплати депозита и број рачуна за
враћање депозита. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија за
спровођење продаје најкасније два радна дана пре одржавања јавног надметања обавестиће све
подносиоце пријава за учешће о одобравању њихових пријава».

6.

Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени и доступни су на горе наведеним
интернет адресама.

7.

За сва питања у вези са овим Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу
контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију
Центар за приватизацију
Теразије 23, 11000 Београд
Република Србија

Агенција за приватизацију
Центар за приватизацију
Теразије 23, 11000 Београд
Република Србија

Драгана Пузић
Руководилац пројекта

Данијела Славковић
Помоћник руководиоца пројекта

Тел: +381 11 3025 795
Факс: +381 11 3020816
Е-mail: dpuzic@priv.rs

Тел: +381 11 3020 855
Факс: +381 11 3020816
Е-mail: dslavkovic@priv.rs

Eucons Group
Краља Милана 7/5, 11000 Београд
Република Србија

Eucons Group
Краља Милана 7/5, 11000 Београд
Република Србија

Зоран Анђелковић

Предраг Петровић

Тел: +381 11 3246 841
Факс: +381 11 3246 842
Е-mail: azoran@eucons.rs

Тел: +381 11 3246 841
Факс: +381 11 3246 842
Е-mail: ppetrovic@eucons.rs

Агенција задржава право да измени датуме, рокове и/или услове из овог Јавног позива, и не сноси било
какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале Учесницима.

