На основу чл. 28, чл. 69. ст. 3 и чл. 72. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС" бр. 38/2001,
18/2003, 45/2005 и 123/07 – др. Закон, 30/10 – др. Закон и 93/12) и чл. 9. Закона о Агенцији за
приватизацију ("Службени гласник РС" бр. 38/2001, 135/2004 и 30/2010), као и на основу овлашћења
из тачке 9. Јавног позива који је објављен на сајту Агенције за приватизацију дана 27.09.2012. године
и у дневном листу «Политика» дана 29.09.2012. године (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за
приватизацију, Република Србија (у даљем тексту: Агенција) објављује:
ИЗМЕНУ БР. 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА
за учешће на јавном тендеру по скраћеном поступку
ради продаје 60.693 акција ознаке CFI-код: ESVUFR ISIN-број: RSPPLAE62194, номиналне
вредности 500,00 динара (у даљем тексту «Пакет акција») у власништву Агенције за
приватизацију РС и Акционарског фонда а.д. Београд, што представља 72,894% укупног капитала
"ПОТИСЈЕ – ПРЕЦИЗНИ ЛИВ"
акционарско друштво за ливење прецизног лива Ада
(у даљем тексту: «Субјект приватизације»)
Шифра тендера: POT 04/12
Агенција обавештава све заинтересоване о изменама Јавног позива за учешће на јавном тендеру по
скраћеном поступку ради продаје 60.693 акција ознаке CFI-код: ESVUFR, ISIN-број: RSPPLAE62194,
номиналне вредности 500,00 динара у власништву Агенције за приватизацију РС и Акционарског
фонда а.д. Београд, што представља 72,894% укупног капитала Друштва, на начин како следи:
1. Мења се накнада за Тендерску документацију из тачке 3. Јавног позива, тако што износи ЕУР
5.000,00 (пет хиљада евра) у динарској противвредности израчунатој по средњем курсу Народне
банке Србије на дан издавања фактуре.
2. Мења се Рок за подношење писаног захтева за куповину Тендерске документације Субјекта
приватизације из тачке 7. Јавног позива, тако што се овај рок продужава и траје до 16. новембра
2012. године до 16:30 часова (по београдском времену).
3. Мења се Рок за достављање коначних обавезујућих понуда за куповину 72,894% регистрованог
капитала Субјекта приватизације из тачке 8. Јавног позива, тако што се овај рок продужава и
траје до 14. децембра 2012. године до 16:30 часова (по београдском времену).
4. Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени и доступни су на Интернет
адреси: http://www.priv.rs/upload/document/jp2012-09-27-4915.pdf
5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу
контактирати доле наведенa лица, на српском или енглеском језику:
Агенција за приватизацију
Републике Србије
Теразије 23
11000 Београд
Република Србија
Драгана Пузић, руководилац пројекта
Центра за приватизацију
тел: +381 11 30 20 855
факс: +381 11 30 20 816
E-mail: dpuzic@priv.rs
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