На основу члана 28. Закона о приватизацији („Службени гласник РС„ бр. 38/2001,
18/2003, 45/2005 и 123/2007), као и на основу овлашћења из тачке 6. Јавног позива који
је објављен у дневном листу «Политика» дана 24.09.2008. године (у даљем тексту
«Јавни позив»)
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
(у даљем тексту «Агенција»)
објављује:
Измене бр. 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА
објављеног у дневном листу Политика, дана 24.09.2008. године
за учешће на јавном тендеру
ради продаје 70% друштвеног капитала предузећа:

Југекспрес путнички саобраћај, Лесковац
(у даљем тексту: «Субјект приватизације»)
Шифра тендера: JUG 27/08
Агенција обавештава све заинтересоване о изменама бр.1 Јавног позива за учешће на
јавном тендеру ради продаје 70% друштвеног капитала, што представља 70% укупног
регистрованог капитала Субјекта приватизације, на начин како следи:
1. Мења се Рок за подношење писаног захтева за куповину Тендерске документације
Субјекта приватизације из тачке 5. Јавног позива тако што се овај рок продужава и траје
до 01. децембра 2008. године до 16:30 часова по београдском времену.
2. Мења се Рок за достављање обавезујућих понуда за куповину 70% укупног
регистрованог капитала Субјекта приватизације од стране заинтересованих понуђача из
тачке 6. Јавног позива тако што се овај рок продужава и траје до 29. децембра 2008.
године до 16:30 часова по београдском времену.
3. Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени и доступни су на
интернет адреси:

http://www.priv.rs/vesti/pdf/teaser_7490.pdf
4. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица
могу контактирати доле наведенa лица, на српском или енглеском језику:
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