На основу овлашћења из тачке 8. Јавног позива који је објављен у дневном листу «Политика» дана
26.03.2011. године, а у складу са Одлуком број 1007 Скупштине Индустрије текстила «Nitex» д.о.о. Ниш, у
реструктурирању о доношењу Измена и допуна бр. 2 Програма реструктурирања од 15.04.2011. године,
прихваћених Решењем Агенције за приватизацију број: 10-1168/11-60/02 од 20.04.2011. године, Агенција за
приватизацију објављује:
ИЗМЕНЕ БР. 2 ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ
ЗА КУПОВИНУ ДЕЛА НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ NITEX ДOО НИШ, У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, КОЈА СЕ
НАЛАЗИ У НИШУ
1. Jавни позив за учешће на јавном надметању за куповину непокретне имовине Индустрије текстила
«Nitex» д.о.о. Ниш, у реструктурирању, објављен дана 26.03.2011. године у дневном листу
«Политика» мења се у делу који се односи на право на учешће на јавном надметању и рок за
подношење пријаве за учешће на јавном надметању.
2. Мења се тачка 5 став 1 и 2 Јавног позива тако да сада гласи:

«Право учешћа на јавном надметању има домаће или страно физичко или правно лице које кумулативно
испуњава следеће услове:
а)
откупило Продајну документацију,
б)
уплатило Депозит или доставило Гаранцију за учешће на јавном надметању,
в)
поднело Пријаву за учешће на јавном надметању,
г)
да је реномирани домаћи или страни произвођач текстила који се неком од делатности производње
текстила бави најмање 40 година или његово повезано лице;
д)
да је у 2010. години остварио приход од најмање 900 милиона евра самостално или на
консолидованом нивоу као група повезаних лица.“
Право учешћа на јавном надметању има и конзорцијум састављен од правних и/или физичких лица
("Конзорцијум") који испуњава следеће услове:
-

Да су сви чланови конзорцијума донели Oдлуку о организовању и приступању конзорцијуму,
Да су сви чланови конзорцијума закључили писани Уговор о конзорцијуму и оверили га код
Суда или неког другог надлежног органа (ако је реч о страним правним или физичким лицима),
Да је сваки члан конзорцијума Уговором о конзорцијуму преузео неограничену солидарну
одговорност,
Да је Уговором о конзорцијуму прецизиран проценат учешћа сваког члана конзорцијума у
куповини Предмета продаје, и то на такав начин да бар један члан конзорцијума има најмање
51% укупног учешћа у конзорцијуму (у даљем тексту: «Лидер конзорцијума»),
Да су сви чланови Конзорцијума потписали оверено пуномоћје члану који заступа
конзорцијум,
Да су сви чланови конзорцијума потписали Уговор о чувању поверљивих података,
Да је један члан конзорцијума откупио Продајну документацију и
Да је Лидер конзорцијума:
- реномирани домаћи или страни произвођач текстила који се неком од
делатности производње текстила бави најмање 40 година или његово
повезано лице;
- да је у 2010. години остварио приход од најмање 900 милиона евра
самостално или на консолидованом нивоу као група повезаних лица».

3. Мења се тачка 7 став 1 Јавног позива, тако да сада гласи:
«Рок за подношење пријаве за учешће на јавном надметању истиче 06.05.2011. године у 16:30 часова.
Пријаве се подносе Агенцији за приватизацију у затвореној коверти са натписом:
ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ Р-130511
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
ЦЕНТАР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
ТЕРАЗИЈЕ 23, VII СПРАТ, 11000 БЕОГРАД»
За сва питања у вези са овим јавним позивом, контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском
језику.
Агенција за приватизацију

Агенција за приватизацију

Центар за приватизацију

Центар за приватизацију
Мируна Шћекић, сарадник

Оливера Аранђеловић,
руководилац пројекта

Теразије 23

Теразије 23
11000 Београд, Србија
Тел: + 381 11 3020 855
Факс: +381 11 3020 816
e-mail: oarandjelovic@priv.rs

11000 Београд, Србија
Тел: +381 11 3020 883
Факс: +381 11 3020 881
e-mail: mscekic@priv.rs

Дил Инжењеринг Консалтинг д.о.о.

Дил Инжењеринг Консалтинг д.о.о.

Горан Луковић, директор

Др Бошко Вишњић, оснивач

Мирочка 1
11000 Београд, Србија
тел. + 381 11 323 15 34
e-mail: dil@eunet.rs

Мирочка 1
11000 Београд, Србија
тел. + 381 11 323 15 34
e-mail: dil@eunet.rs

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.»

