Теразије 23, 11000 Београд, Југославија
тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881

На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001), и члана 5. Уредбе
о продаји капитала и имовине јавном аукцијом ("Службени гласник РС" бр. 45/2001 и 45/2002),
Агенција за приватизацију објављује:

Jавни позив за учешће на јавним АУКЦИЈАМА
Основни подаци о аукцијској продаји

Aукцијску документацију заинтересовани могу купити по цени од: 30.000 динара, након добијања фактуре од стране Агенције за приватизацију. Откуп аукцијске документације је обавезан, а приликом
њеног преузимања потписује се Уговор о чувању поверљивих података. Након подношења доказа о уплати, аукцијска документација се може подићи на следећој адреси:
Агенција за приватизацију, Центар за аукције, Теразије 23 (V спрат) соба 511, Београд - радним данима од 10:00 до 17:00 часова у периоду од 20.11.2002. до 09.12.2002. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 10.12.2002. ГОДИНЕ ДО 17:00 ЧАСОВА.
Попуњенa пријавa која је део аукцијске документације, са потписаним нацртом купопродајног уговора и доказом о уплати депозита, подноси се у затвореној коверти са натписом: "ПРИЈАВА ЗА
УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОЈ АУКЦИЈИ 171202 Агенција за приватизацију, Центар за аукције, Теразије 23/V, 11000 Београд".
УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ, ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.
Aукција ће се одржати дана: 17.12.2002. на адреси: Агенција за приватизацију, Теразије 23, 2. спрат, Велика Сала, Београд у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се на истој адреси
дана: 17.12.2002. од 09:00 до 10:50 часова.
Средства плаћања могу бити у домаћој валути, страној конвертибилној валути, обвезницама по основу неисплаћене девизне штедње грађана које доспевају закључно са даном продаје капитала
(17.12.2002.) издатим физичким лицима који су држављани Републике Србије. Ако се учесник пријави само за друго надметање средства плаћања могу бити и у обвезницама по основу неисплаћене
девизне штедње грађана које не доспевају закључно са даном продаје капитала (17.12.2002.) издатим физичким лицима који су држављани Републике Србије.
Депозит за учешће враћа се 15 дана након одржавања јавне аукције.
Агенција за приватизацију задржава право да датум одржавања аукције и рок за пријаву по потреби измени и о томе обавештава заинтересоване, најкасније до дана одржавања аукције.
Обилазак субјекaта приватизације обавиће се након потписивања Уговора о чувању поверљивих података у периоду од 20.11.2002. до 10.12.2002., уз претходно утврђену сатницу са Агенцијом за
приватизацију, тел: 011/3020-804;011/3020-803 или факс: 011/3020-881.
*
**

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује, изражена у ЕУР-има, обрачуната је по званичном курсу на дан 15.11.2002. године.
Укупни пословни приходи и расходи за 2000. и 2001. годину, изражени у ЕУР-има, обрачунати су по просечним годишњим реалним курсевима за 2000. и 2001. годину.

Кратак опис поступка ЈАВНЕ АУКЦИЈЕ
Продају капитала методом јавне аукције спроводи Аукцијска комисија коју образује Агенција за приватизацију. Комисија надгледа продају аукцијом, региструје учеснике на аукцији, проглашава аукцију
неуспелом, потписује записник и обавља друге послове од значаја за спровођење аукције у складу са законом. Услови за спровођење аукције су испуњени ако је најмање једно лице стекло статус
учесника аукције и ако је присутно лично или заступљено преко овлашћеног представника.
У време које је предвиђено за почетак ЈАВНЕ АУКЦИЈЕ, аукционар ће отворити прво надметање где средства плаћања могу бити у готовом новцу и доспелим обвезницама. Ако на првом надметању
учествује више лица аукционар оглашава почетну цену као и свако наредно увећање. Уколико се након трећег позива за прихватање новоутврђене цене не огласе заинтересовани купци, ударцем
чекића аукционар означава аукцију завршеном. Продајна цена постаје највећа понуђена вредност, а купцем се проглашава учесник који је први понудио највишу цену. Ако након оглашавања почетне
цене није било заинтересованих ни после трећег позива, аукционар ударцем чекића проглашава прво надметање неуспелим и одмах отвара друго надметање где средства плаћања могу бити и у
недоспелим обвезницама. На другом надметању учествују пријављени за друго надметање, као и учесници првог надметања ако је оно било неуспешно.
Ако на другом надметању учествује више лица аукционар оглашава почетну цену као и свако наредно увећање. Уколико се након трећег позива за прихватање новоутврђене цене не огласе
заинтересовани купци, ударцем чекића аукционар означава аукцију завршеном. Продајна цена постаје највећа понуђена вредност, а купцем се проглашава учесник који је први понудио највишу цену.
Ако након оглашавања почетне цене није било заинтересованих ни после трећег позива, аукција се проглашава неуспелом, а учесници губе право на враћање депозита.
Када другом надметању присуствује само једно лице које је стекло статус учесника, то лице се позива да прихвати почетну цену три пута. Ако прихвати почетну цену проглашава се купцем при чему је
почетна цена уједно и продајна цена. Ако учесник не прихвати почетну цену аукција се проглашава неуспелом, а он губи право на враћање депозита.

1) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ТИВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ВРАЊСКА БАЊА
Шифра аукцијске продаје: 171202-0081п
Матични број субјекта: 17393731
Делатност субјекта: Производња кудељног влакна

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 31.704.000 Дин или 518.816 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.658.000 Дин или 43.498 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.316.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 22.522.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Производне хале-погон за прераду кудеље (3283) 2. Зграда за гардеробу (532) 3. Хала конфекцијеконфекција ПП џакова (364) 4. Хала ПП погон-погон за ПП (1114) 5. Хала Пп отпада (224)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (17580) Пољопривредно земљиште: (56208)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Производња конопље 2) Произв. од полипропилена
Укупан број запослених: 304; од тога ВСС: 9

Б) Најзначајнија опрема:
1) Разбој (Sulzer (6 комада)) 2) Цвирн Фини (Boleli) 3) Екструдер П.П. (Barmag) 4)
Конфекционарка (Semag)
2001. годину
**EУР

Дин

**EУР

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Грађевинско друштвено предузеће ИЗГРАДЊА са п.о., БАБУШНИЦА
Шифра аукцијске продаје: 171202-0173
Матични број субјекта: 07328419
Делатност субјекта: Изградња осталих објеката

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 11.702.000 Дин или 191.491 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.170.000 Дин или 19.149 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.340.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 613.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (210) 2. Центр. магацин (240) 3. Пословни простор (136) 4. Магацин 1 и 2 (80) 5.
Магацин на Старој циглани (331)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Утоваривач (ULT 160) 2) Машина за савијање лима 3) Рачунар (Pentium) 4) Циркулар
трофазни

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
3.355.000
66.436
Укупни пословни приходи
3.715.000
73.564
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Стац. Дома здравља 2) Фарма Nais 3) Санац. штете од поплаве 4) Blue-line станб. обј. 5) Дунав-пројекат
Укупан број запослених: 55; од тога ВСС: 3

2001. годину
Дин
6.236.000
7.748.000

**EУР
104.810
130.223

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће АУТО КУЋА-НОВИ БЕОГРАД, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 171202-0174
Матични број субјекта: 07776969
Делатност субјекта: Оправка друмских возила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 12.841.000 Дин или 210.139 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.284.000 Дин или 21.014 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.568.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.014.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хала (1262) 2. Складиште застава (283) 3. Салон (106) 4. Магацин сервис (96) 5. Лимарско (102)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
6.673.000
Укупни пословни приходи
7.682.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Одрж. и попр. мот. возила 2) Продаја робе
Укупан број запослених: 48; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Факс (Panasonic) 2) Кућна аут. централа (Искра) 3) ЕЕ постоље са точковима 4) Тел. апарат
гарнитура
2001. годину
**EУР
132.139
152.119

Дин
7.585.000
9.629.000

**EУР
127.483
161.837

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво ГЕОТЕХНИКА, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.067.000 Дин или 66.561 *ЕУР-а
што представља 62,3 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 362.000 Дин или 5.924 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 724.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 345.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 171202-0175
Матични број субјекта: 07058187
Делатност субјекта: Просторно планирање
Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Магацин (67) 2. Пословни простор (352)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге
Укупан број запослених: 10; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Фотеља мастерс 2) Машина за копирање 3) Грејалица кварцна 4) Рачунар и штампач

2000. годину
Дин
26.776.000
27.035.000

2001. годину
**EУР
530.218
535.347

Дин
10.982.000
12.505.000

**EУР
184.578
210.175

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће БЕРИЉЕ, ПРОКУПЉЕ
Шифра аукцијске продаје: 171202-0176
Матични број субјекта: 07107307
Делатност субјекта: Високоградња

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 27.770.000 Дин или 454.447 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.777.000 Дин или 45.445 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.554.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 6.603.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (297) 2. Сутеренски простор (209) 3. Пословни продајни простор (210) 4. Гаража
(53) 5. Столарска радионица (275)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге
Укупан број запослених: 105; од тога ВСС: 7

2000. годину
Дин
24.419.000
21.063.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Машина за савијање лима 2) Сип машина 3) Бушулица 4) Мешалица

2001. годину
**EУР
483.545
417.089

Дин
26.921.000
30.197.000

**EУР
452.469
507.530

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу, трговину и услуге ПЕГАЗ-ТЕКС, ЗВЕЗДАН
Шифра аукцијске продаје: 171202-0177
Матични број субјекта: 07378017
Делатност субјекта: Израда предмета од текстила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 44.097.000 Дин или 721.621 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.410.000 Дин или 72.162 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.819.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.501.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Једнобродна производна хала 1 (316) 2. Једнобродна производна хала 2 (331) 3. Једнобр. произв.
хала са поткр. (354) 4. Једнобр. произв. хала - Анекс 1 (114) 5. Једнобр. произв. хала - Анекс 2 (102)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Шиваћа машина ("Textima") 2) Термофиксирка ("Malpi") 3) Возила (аутоб. кам.) 4) Шиваћа
машина ("Nexi")

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
5.775.000
114.356
Укупни пословни приходи
5.700.000
112.871
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Радни мантили 2) Радна одела 3) Разни прслуци и грудњаци 4) Јакне, ветровке, комплети 5) Војне униформе
Укупан број запослених: 60; од тога ВСС: 1

2001. годину
Дин
5.334.000
8.694.000

**EУР
89.650
146.123

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Угоститељско туристичко друштвено предузеће ВОЈВОДИНА, ШИД
Шифра аукцијске продаје: 171202-0178
Матични број субјекта: 08017573
Делатност субјекта: Ресторани с послуживањем

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 19.829.000 Дин или 324.494 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.983.000 Дин или 32.449 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.966.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.703.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Депаданс (616) 2. Зеленгора (350) 3. Липовача (530) 4. Гранд (280) 5. Србија (550)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Угоститељске услуге
Укупан број запослених: 48; од тога ВСС: 0

2000. годину
Дин
5.407.000
5.450.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Трајно жарећи котао 2) Комби бус (ТАМ) 3) Рачунар (Penium 300) 4) Штампач (Epson LX-300)

2001. годину
**EУР
107.069
107.921

Дин
4.654.000
8.125.000

**EУР
78.221
136.559

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво електронике и прецизне механике ТЕХНИКА ОЛИВЕТИ, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 171202-0179
Матични број субјекта: 17058339
Делатност субјекта: Оправка производа прец.
механике

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 5.997.000 Дин или 98.130 *ЕУР-а
што представља 69,804 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 600.000 Дин или 9.813 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.199.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 211.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Део зграде-пословни простор (294)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Телефакс (Олимпиа ОФ626) 2) Централна плоча за телефоне 3) Клима уређај

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
2.905.000
Укупни пословни приходи
2.890.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Одржав.и поправљ. рачунарске опр.
Укупан број запослених: 7; од тога ВСС: 0

2001. годину
**EУР
57.525
57.228

Дин
3.400.000
3.449.000

**EУР
57.145
57.968

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за прераду и обраду метала МАШИНОСЕРВИС, ВАЉЕВО
Шифра аукцијске продаје: 171202-0180
Матични број субјекта: 07329261
Делатност субјекта: Производ. металних
конструкција

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 3.803.000 Дин или 62.238 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 380.000 Дин или 6.224 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 761.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 168.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Произв.хала-сервис (286) 2. Зидана зграда-погон (271) 3. Зграда+магацин (123) 4. Котлар.са
хем.заштит. (191) 5. Портирница (15)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Фрикциона преса (ARP-80T LOLA) 2) Ексцентар преса (160T MIN) 3) Котларница (0.5T/PARE
NA-X) 4) Универзална глодалица (FA)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
5.215.000
103.267
Укупни пословни приходи
5.157.000
102.119
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Вијци,подлошке,навртке 2) Резервни делови од метала 3) Услуге маш.браварије
Укупан број запослених: 36; од тога ВСС: 0

2001. годину
Дин
8.871.000
10.439.000

**EУР
149.097
175.451

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Монтажно-производно друштвено предузеће МОНТИНГ са п.о., БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 171202-0181
Матични број субјекта: 07041721
Делатност субјекта: Грађевинске инсталације

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.840.000 Дин или 46.471 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 284.000 Дин или 4.647 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 568.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 544.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословна зграда (250) 2. Радионица (120)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Грађевинске услуге
Укупан број запослених: 20; од тога ВСС: 4

Б) Најзначајнија опрема:
1) Инструменти и алати (ХИ гр. 85) 2) Категорија ИХ (група 104) 3) Катег. ИХ-канц. намештај
(група 109) 4) Возила (Застава 101)
2000. годину
Дин
2.751.000
1.934.000

2001. годину
**EУР
54.475
38.297

Дин
2.816.000
3.770.000

**EУР
47.329
63.363

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће НИКОЛА ТЕСЛА електронска индустрија, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 171202-0182
Матични број субјекта: 07011369
Делатност субјекта: Произв. ТВ и радио-пријемника

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 69.686.000 Дин или 1.140.382 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.969.000 Дин или 114.038 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 13.937.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.028.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Фабричка зграда (1000) 2. Фабричка згранда-инд. амбуланта (80) 3. Објекат за столарске радове
(40) 4. Објекат за галванизацију (260)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Фотокопир апарат (Канон) 2) Путничко возило (Peugeot 405) 3) Кисело отпорна када 4)
Кисело отпорно када-мања

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
3.778.000
74.812
Укупни пословни приходи
6.354.000
125.822
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Антене 2) Остали спец.елем. и склопови 3) Аудио микс. уређаји 4) Електромедиц. инстр. и апарати
Укупан број запослених: 3; од тога ВСС: 1

2001. годину
Дин
5.315.000
13.692.000

**EУР
89.331
230.125

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за трговину ИМД-ЕКСПОРТ са п.о., НИШ
Шифра аукцијске продаје: 171202-0183
Матични број субјекта: 07398182
Делатност субјекта: Трговина на велико ост. непрех.
роб.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 503.000 Дин или 8.228 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 50.000 Дин или 823 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 101.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 194.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
12.437.000
Укупни пословни приходи
12.350.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Трг. на вел. папиром 2) Трго. на вел. штамп. матер.
Укупан број запослених: 5; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Путнички аутомобил (Daewoo Nexia GL) 2) Доставно возило (Zastava Poli)

2001. годину
**EУР
246.277
244.554

Дин
12.732.000
13.080.000

**EУР
213.990
219.839

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и промет делова и прибора за моторна возила ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ,
КАМЕНИЦА
Шифра аукцијске продаје: 171202-0184
Матични број субјекта: 07189079
Делатност субјекта: Производња делова за возила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 8.766.000 Дин или 143.450 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 877.000 Дин или 14.345 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.753.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 953.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Машинска хала (300) 2. Зидана зграда (174) 3. Зидана зграда у Ваљеву (135) 4. Портирница (6) 5.
Бунар за воду (1)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
7.027.000
Укупни пословни приходи
7.250.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Хидраулично црево 2) Вијци и делови од челика
Укупан број запослених: 65; од тога ВСС: 3

Б) Најзначајнија опрема:
1) Струг (ТНР 160) 2) Универзални струг (БР1920004) 3) Универзална глодалица (ИС 22/750) 4)
Путничко возило (Скала 55)
2001. годину
**EУР
139.149
143.564

Дин
14.968.000
15.903.000

**EУР
251.571
267.286

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за за производњу калупа,дрвене и пластичне робе са п.о. ЗЕНИТ, ВРШАЦ
Шифра аукцијске продаје: 171202-0185
Матични број субјекта: 08010013
Делатност субјекта: Остала прерада пластичних маса

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 34.687.000 Дин или 567.634 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.469.000 Дин или 56.763 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.937.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.514.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (792) 2. Производна хала (1320) 3. Припр.дрвета и магазина (802) 4. Сушара (234)
5. Старе радион.и котл. (844)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
27.425.000
Укупни пословни приходи
24.421.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Пластични калупи 2) Дрвени ђонови
Укупан број запослених: 92; од тога ВСС: 3

Б) Најзначајнија опрема:
1) Парни котао (OTO 2,5t) 2) Компресор (KEN 2-250) 3) Екструдер (BC-700) 4) Копир машина
(FN-70) 5) Машина за PVC ђонове (600-230F)
2001. годину
**EУР
543.069
483.584

Дин
48.923.000
48.227.000

**EУР
822.263
810.565

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за приказивање филмова, биоскоп ПРВИ МАЈ са п.о., СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Шифра аукцијске продаје: 171202-0186
Матични број субјекта: 07354096
Делатност субјекта: Приказивање филмова

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.605.000 Дин или 26.266 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 161.000 Дин или 2.627 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 321.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 187.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда (432) 2. Летња башта (496)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Филм
Укупан број запослених: 6; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Агрегат ("Торпедо" Ри.)

2000. годину
Дин
241.000
286.000

2001. годину
**EУР
4.772
5.663

Дин
607.000
733.000

**EУР
10.202
12.320

