На основу Закључка Владе Републике Србије од 25.10.2012. године и овлашћења из тачке 8.
Јавног позива за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду
челика „Железара Смедерево“ д.о.о. Смедерево, матични број: 07342691, шифра трансакције: ЗС 02/12, који је објављен 8.10.2012. године у дневном листу „Политика“, (у даљем тексту: Јавни
позив) Министарство финансија и привреде Републике Србије објављује:

ИЗМЕНЕ БРОЈ 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА
за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара
Смедерево“ д.о.о. Смедерево, матични број: 07342691
(у даљем тексту „Компанија“).
Шифра трансакције: ЗС - 02/12
1. У тачки 3. Јавног позива „Откуп Трансакционе документације“, мења се став 3. тако да сада
гласи:
„Пријаве се подносе препорученом поштом или уручују лично Агенцији за приватизацију,
улица Теразије 23, 11000 Београд, Србија, почев од дана објављивања овог јавног позива, а
најкасније до 2. новембра 2012. године до 16:00 часова по београдском времену. “
2. У тачки 4. Јавног позива „Право на подношење понуде“, мења се став 1. тако да сада гласи:
„Право на подношење понуде има заинтересовани учесник, који је правно лице и који
испуњава следеће услове:
1. да је непосредно или преко повезаног правног лица откупио Трансакциону
документацију,
2. да је потписао Уговор о чувању поверљивих података,
3. да непосредно или преко повезаног правног лица испуњава следеће квалификационе
критеријуме:
 да има статус правног лица које обавља делатност експлоатације руда метала
и/или других руда и/или производње сировог гвожђа, кокса, челика или
феролегура и/или делатност из области производње металних производа и
машина и које је у 2011. години остварило укупан приход од најмање
2.000.000.000 америчких долара (две милијарде америчких долара), и
 да вредност укупне имовине тог правног лица, према финансијским
извештајима на дан 31. децембра 2011. године, износи најмање 2.500.000.000
америчких долара (две милијарде и петстотина милиона америчких долара),
(у даљем тексту „Квалификациони критеријуми“),
4. да је обезбедио Гаранцију за озбиљност понуде у складу са тачком 6. овог јавног
позива, и
5. да је доставио сву неопходну документацију предвиђену Трансакционом
документацијом.“
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3. Мења се тачка 7. Јавног позива „Рок за достављање понуда“, тако да сада гласи:
„Рок за достављање коначних обавезујућих понуда за избор стратешког партнера, у складу са
тачком 1. овог јавног позива је 26. децембар 2012. године до 16.00 часова по београдском
времену.“
4. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени и заједно са овим изменама доступни
су на интернет страници Министарствa финансија и привреде Републике Србије,
www.mfp.gov.rs.
5. За сва питања у вези са овим јавним позивом треба се обратити Агенцији за приватизацију на
српском или енглеском језику на доле наведену адресу:
Агенција за приватизацију
Теразије 23
11000 Београд
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
asaric@priv.rs
Tel: +381 (0)11 3020-855
Fax: +381 (0)11 3020-828
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