На основу овлашћења из тачке 8. Јавног позива који је објављен на сајту Агенције за
приватизацију дана 07.02.2012. године са Изменама бр.1 Јавног позива које су објављене на
сајту Агенције за приватизацију дана 23.02.2012. године (у даљем тексту заједно: «Јавни
позив»),
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
(у даљем тексту «Агенција»)
објављује:
ИЗМЕНЕ бр. 2 ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА ХИПОЛ АД ОЏАЦИ – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
НПЈ ХИПОЛПЛАСТ
Шифра продаје: Р-220312-3419

1. Jавни позив за учешће на јавном надметању за куповину имовинске целине НПЈ
ХИПОЛПЛАСТ привредног друштва «ХИПОЛ» а.д. Оџаци у реструктурирању, објављен дана
07.02.2012. године на сајту Агенције за приватизацију, са Изменама бр.1 Јавног позива које су
објављене на сајту Агенције за приватизацију дана 23.02.2012. 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.
2. Мења се шифра продаје тако да сада гласи: «Шифра продаје: Р-220312-3419»

3. Мења се тачка 2. Јавног позива тако да гласи:
«2.

Документација за јавно надметање

Накнада за Продајну документацију износи 150.000,00 РСД (сто педесет хиљада динара) ако је
реч о домаћем физичком и правном лицу. Уколико је реч о страном физичком и правном лицу накнада
за Продајну документацију износи 150.000,00 РСД (сто педесет хиљада динара) у
противвредности евра (ЕУР) обрачунатој по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан
издавања фактуре.
Откуп продајне документације је обавезан, а приликом њеног преузимања потписује се Уговор
о чувању поверљивих података.
Агенција овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писани захтев за куповину
Продајне документације, електронском поштом или факсом на доле наведену адресу, са
јасном назнаком:
«Захтев за куповину Продајне документације - шифра продаје Р-220312-3419».
Након подношења доказа о уплати, продајна документација се може преузети на адреси:
Агенција за приватизацију, Центар за приватизацију, Теразије 23 (7. спрат), 11000 Београд од
09:00 до 16:30 часова у периоду од 13.02.2012. године до 09.03.2012. године.

Агенција не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било којег
документа.
Подношењем пријаве за учешће на јавном надметању, Учесник изражава спремност да у
потпуности прихвати све услове изнете у Упутству учесницима и Уговору о купопродаји, који
чине саставни део продајне докумeнтације.»

4. У тачки 5. Јавног позива мења се став 8., тако да гласи:
Учесник у поступку је дужан да уплати депозит у износу који је наведен за предмет продаје за
који је заинтересован или достави Гаранцију за учешће на јавном надметању на исти износ,
најкасније до 12.03.2012. године.
5. Мења се тачка 7. Јавног позива, тако да гласи:
«7.

Подношење пријаве за учешће

Рок за подношење пријаве за учешће на јавном надметању истиче 12.03.2012. године у 16:30
часова (по београдском времену). Пријаве се подносе Агенцији за приватизацију у
затвореној коверти са натписом:
«ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ Р-220312
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. Мења се тачка 8. Јавног позива, тако да гласи:
«8.

Одржавање јавног надметања

Јавно надметање ће се одржати дана 22.03.2012. године, са почетком у 14:00 часова у
просторијама Агенције за приватизацију, Теразије 23, Београд, у Великој сали на другом
спрату. Регистрација учесника на јавном надметању одржаће се на истој адреси дана
22.03.2012. године од 13:00 до 13:50 часова.
Начин спровођења јавног надметања и закључивања Уговора о купопродаји детаљно је
објашњен у Упутству учесницима.
Свим учесницима који нису проглашени за купца депозит се враћа у року утврђеном у Упутству
учесницима.
Учеснику који први буде дао највишу понуду и буде проглашен купцем, депоновани износ се
урачунава у купопродајну цену, док је разлику између депонованог износа и купопродајне цене
проглашени купац дужан да плати на рачун Агенције за приватизацију у складу са одредбама
Уговора о купопродаји. У случају одустајања од потписивања Уговора о купопродаји, депозит
се задржава.»

7. Сви остали подаци, датуми, рокови и услови из Јавног позива остају непромењени.
8. За сва питања у вези са овим јавним позивом, контактирати доле наведена лица, на српском
или енглеском језику:
Јелена Каписода
Руководилац пројекта
Агенција за приватизацију
Центар за приватизацију
Теразије 23, 11000 Београд
Република Србија
Тел: +381 11 3020 855
Факс: +381 11 3020 816
Е-mail: jkapisoda@priv.rs

Миодраг Татаревић
Руководилац пројекта
BEOCONEX д.о.о.
Захумска 71, 11000 Београд,
Република Србија
тел: +381 11 30 88 103
факс: +381 11 30 88 105
e-mail: office@beoconex.com

Данијела Славковић
Помоћник руководиоца пројекта
Центар за приватизацију
Агенција за приватизацију
Теразије 23, 11000 Београд, Србија
тел: +381 11 302 08 55
факс: +381 11 302 08 16
e-mail: dslavkovic@priv.rs

Рахила Броћић – Милићевић
Члан приватизационог тима
BEOCONEX д.о.о.
Захумска 71, 11000 Београд,
Република Србија
тел: +381 11 30 88 103
факс: +381 11 30 88 105
e-mail:rahila@beoconex.com

У случају потребе, 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.

