На основу овлашћења из тачке 10. Јавног позива, који је објављен на сајту Агенције за
приватизацију дана 31.01.2013. године, Агенција за приватизацију објављује:
ИЗМЕНЕ БР. 1
ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА УЧЕШЋЕ НА ПЕТОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА
КУПОВИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ИНЖИЊЕРИНГ,
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ «ФОНД ИНЕКС ИНТЕРЕКСПОРТ» АД, БЕОГРАД У
РЕСТРУКТУРИРАЊУ И ОПРЕМЕ И СИТНОГ ИНВЕНТАРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТУРИЗАМ И
ТРГОВИНУ «ИНЕКС ХОТЕЛИ» ДП БЕОГРАД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ У ОКВИРУ
ХОТЕЛСКО ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА ИНЕКС ЗЛАТНА ОБАЛА СУТОМОРЕ

Јавни позив за учешће на Јавном надметању за куповину непокретности и опреме Хотелско
туристичког комплекса Инекс златна обала у Сутомору који је објављен на сајту Агенције за
приватизацију и у дневном листу «Политика» дана 31.01.2013. године, мења се у делу који се
односи на шифру продаје, рокове за откуп продајне документације, подношење пријава за
учешће на јавном надметању и датум одржавања јавног надметања.
1. Мења се шифра тако да сада гласи: „Шифра продаје: Р-190413-3425П“
2. У тачки 2. Јавног позива, мењају се ставови 2, 3, 4 и 6. тако да сада гласе:
„Агенција овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писани захтев за куповину
Продајне документације, најкасније до 10.04.2013. године.
Писани захтев за куповину Продајне документације доставља се електронском поштом или
факсом на доле наведену адресу, са јасном назнаком:
Захтев за куповину Продајне документације за куповину непокретности и опреме
Хотелско туристичког комплекса ИНЕКС ЗЛАТНА ОБАЛА СУТОМОРЕ - шифра продаје Р190413- 3425П
По пријему захтева за куповину Продајне документације, овлашћеном лицу заинтересованог
лица биће испостављена фактура за плаћање накнаде за Продајну документацију електронском
поштом или путем факса. По пријему доказа о извршеној уплати накнаде за продајну
документацију, Агенција ће Учеснику у поступку или његовом овлашћеном представнику предати
Продајну документацију на руке или путем електронске поште. Продајна документација се
преузима на адреси: Агенција за приватизацију, Центар за приватизацију, Теразије 23 (7. спрат),
11000 Београд, од 09:00 до 16:30 часова до 10.04.2013. године.
О свим даљим информацијама у вези са поступком продаје непокретности и опреме Хотелско
туристичког комплекса Инекс златна обала, Сутоморе, Учесници у поступку ће бити обавештени
у оквиру Продајне документације, која ће им бити доступна до 10.04.2013. године.“
3. У тачки 5. Јавног позива, мења се став 6, тако да сада гласи:
„Учесник у поступку је дужан да уплати депозит у износу који је наведен у тачки 3. или да достави
Гаранцију за учешће на јавном надметању од стране прихватљиве банке на исти износ,
најкасније до 11.04.2013. године.“
4. Мења се тачка 6. Јавног позива, тако да сада гласи:
„После потписивања Уговора о чувању поверљивих података и откупа Продајне документације,
односно до 10.04.2013. године учесник ће моћи да прегледа имовину која представља Предмет
продаје, одржи састанке са одговорним лицима и прегледа податке у вези са имовином.“
5. Мења се тачка 7. Јавног позива, став 1. и 2., тако да сада гласи:

„Рок за подношење пријаве за учешће на јавном надметању истиче 11.04.2013. године у 16:30
часова.
Пријаве се подносе Агенцији за приватизацију у затвореној коверти са натписом:
ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ Р190413
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
ЦЕНТАР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
ТЕРАЗИЈЕ 23, VII СПРАТ, 11000 БЕОГРАД“
6. У тачки 8. Јавног позива, мења се став 1. тако да сада гласи:
„Јавно надметање ће се одржати дана 19.04.2013. године, са почетком у 11:00 часова у
просторијама Агенције за приватизацију, Теразије 23, Београд. Регистрација учесника на
јавном надметању одржаће се на истој адреси дана 19.04.2013. године од 10:00 до 10:50
часова.“
7. Сви остали подаци, датуми, рокови и услови из Јавног позива остају непромењени.
8. За сва питања у вези са овом Изменом Јавног позива, контактирати доле наведена лица, на
српском или енглеском језику:
Светлана Роко
Руководилац пројекта
Центар за приватизацију
Агенција за приватизацију
Теразије 23/VII спрат
11000 Београд, Србија
Е-mail: sroko@priv.rs
Тел: +381 11 30 20 855
Факс: +381 11 30 20 816

Миодраг Татаревић
Руководилац пројекта
BEOCONEX д.о.о.
Захумска 71
11000 Београд, Србија

e-mail: office@beoconex.com
тел: +381 11 30 88 103
факс: +381 11 30 88 105

Мируна Шћекић
Сарадник
Центар за приватизацију
Агенција за приватизацију
Теразије 23/VII спрат
11000 Београд, Србија
Е-mail: mscekic@priv.rs
Тел: +381 11 30 20 855
Факс: +381 11 30 20 816
9. Измене и поништавање јавног позива
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. О изменама Јавног позива потенцијални учесници биће обавештени
најкасније до дана одржавања Јавног надметања објављивањем измена на сајту Агенције за
приватизацију и/или у дневном листу «Политика».

