На основу члана 28.Закона о приватизацији («Службени гласник РС », бр.38/01),
Агенција за приватизацију објављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
За учешће на јавном тендеру ради продаје капитала (приватизације) предузећа
Друштвено предузеће за производњу грађевинског материјала «Равнаја»,
Мали Зворник
1. Полазећи од овлашћења из Јавног Позива за учешће на јавном тендеру, који је
објављен у дневним листовима »Политика«, »Данас« и »Вечерње Новости« 12.
септембра 2002. године, и измене јавног позива објављене 22. новембра 2002.
године, Агенција за приватизацију обавештава потенцијалне учеснике о измени
услова за учешће на јавном тендеру.
2. У тачки 3. Јавног позива алинеја 3. мења се и гласи:
- » представљају правни субјект или конзорцијум чији је један члан остварио
промет од преко 10 милиона америчких долара током 2001. године «.
3. За сва питања у вези са изменом јавног позива неопходно је контактирати
саветника на наведене адресе:

И
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА
За учешће на јавном тендеру ради продаје капитала (приватизације) предузећа
Друштвено предузеће за производњу грађевинског материјала «Равнаја»,
Мали Зворник
1. Полазећи од овлашћења из Јавног Позива за учешће на јавном тендеру, који је
објављен у дневним листовима »Политика«, »Данас« и »Вечерње Новости« 12.
септембра 2002. године, и измене јавног позива објављене 22. новембра 2002.
године, Агенција за приватизацију обавештава потенцијалне учеснике о
продужењу рока за куповину тендерске документције, и продужењу рока за
подношење понуда на јавном тендеру за продају капитала ДП «Равнаја».
2. Захтев за куповину тендерске документације субјекта приватизације може се
поднети закључно са 06. децембром 2002. године.

3. Рок за достављање понуда за куповину капитала је петак, 17. јануар 2003. године,
до 17:00 часова (по београдском времену).
4. За сва питања у вези са продужењем рока из овог јавног позива неопходно је
контактирати саветника на наведене адресе:
Татјана Терзић, Директор

Иван Бајић, Менаџер пројекта

Teл. +43 1 710 54 00 57

Teл: +381 11 632 303

Фaкс: +43 1 710 54 00 69

Фaкс: + 381 11 328 4182

E-mail: t.terzic@riag.raiffeisen.at
Raiffeisen Investment AG
Reisnerstrasse 40, A-1030 Vienna, Austria

E-mail: ivanriag@eunet.yu
Raiffeisen Investment AG, Београд
Обилићев венац 27, 11000 Београд

