Теразије 23, 11000 Београд, Србија и Црна Гора
тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у тексту Jaвног позива за учешће
на јавним аукцијама који је објављен у дневном листу «Политика», дана 21.11.2003. године,
поткрала грешка, па се даје:

Исправка Јавног позива за учешће на јавним аукцијама
У јавном позиву, у делу који се односи на Основне податке о аукцијској продаји уместо података који су објављени, треба да стоје следећи
подаци:
Основни подаци о аукцијској продаји
Aукцијску документацију заинтересовани могу купити по цени
од: 30000 динара, након добијања фактуре од стране Агенције
за приватизацију. Откуп аукцијске документације је обавезан, а
приликом њеног преузимања потписује се Уговор о чувању
поверљивих података. Након подношења доказа о уплати,
аукцијска документација се може подићи на следећој адреси:
Булевар Михајла Пупина 10 (5 спрат), Нови Сад од 9:00 до
17:00 часова у периоду од 14.11.2003. до 11.12.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 12.12.2003. ГОДИНЕ ДО 17:00
Попуњенa пријавa која је део аукцијске документације, са
потписаним нацртом купопродајног уговора и доказом о
уплати депозита, подноси се у затвореној коверти са натписом:
"ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОЈ АУКЦИЈИ 221203,
Булевар
Михајла Пупина 10 (5 спрат), Нови Сад".
УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ,
ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ
ОДБИЈЕНА.

AУКЦИЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА: 22.12.2003.
на адреси: Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар ВојводинаСПЕНС у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће
се на истој адреси дана:
22.12.2003. од 09:00 до 10:50 часова.
Средства плаћања могу бити у домаћој валути, страној
конвертибилној валути, обвезницама по основу неисплаћене
девизне штедње грађана које доспевају закључно са даном
продаје капитала (22.12.2003.) издатим физичким лицима који
су држављани Републике Србије. Ако се учесник пријави само
за друго надметање средства плаћања могу бити и у обвезницама по основу неисплаћене девизне штедње грађана које не
доспевају закључно са даном продаје капитала (22.12.2003.)
издатим физичким лицима који су држављани Републике
Србије.
У случају да је као средство плаћања депозита приложена
првокласна банкарска гаранција, она мора бити наплатива у
року од 48 сати од проглашења купца на аукцији.
Депозит за учешће враћа се 15 дана након одржавања јавне
аукције.

Агенција за приватизацију задржава право да датум
одржавања аукције и рок за пријаву по потреби измени и о
томе обавештава заинтересоване, најкасније до дана
одржавања аукције.
Обилазак субјекaта приватизације обавиће се након потписивања Уговора о чувању поверљивих података у периоду
од 14.11.2003. до 11.12.2003., уз претходно утврђену сатницу
са Агенцијом за приватизацију, тел: 021/452-959 или факс:
021/452-967.

