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, 11000 Београд - радним данима од 10:00 до 17:00 часова у периоду од 17.12.2002. до 31.12.2002. и у периоду од
08.01.2003. до 15.01.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 16.01.2003. 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 240103 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: 24.01.2003. на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, Велика сала у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се на истој адреси дана:
24.01.2003. 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
(24.01.2003.) 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 (24.01.2003.) 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 16.12.2002. до 15.01.2003., 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 13.12.2002. 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 за рачуноводствене и књиговодствене послове БЕЧЕЈ, БЕЧЕЈ
Шифра аукцијске продаје: 240103-0106п
Матични број субјекта: 08069956
Делатност субјекта: Рачуноводствени, послови
контроле и сл.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 10.000 Дин или 158 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 500 Дин или 8 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 6.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

Б) Најзначајнија опрема:

В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Књиговодствене услуге
Укупан број запослених: 3; од тога ВСС: 0

2000. годину
Дин
255.000
253.000

2001. годину
**EУР
5.050
5.010

Дин
480.000
499.000

**EУР
8.067
8.387

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу текстилне конфекције ОБНОВА, ЛАЈКОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 240103-0141п
Матични број субјекта: 07135696
Делатност субјекта: Производња одеће

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 36.377.000 Дин или 590.568 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.910.000 Дин или 47.245 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.820.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 618.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
1. Производна хала (900) 2. Производно-магацински простор са мензом (416) 3. Производномагацински простор са управном зградом (608) 4. Стара управна зграда (174) 5. Стари магацин (240)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (6211)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
3.291.000
Укупни пословни приходи
5.051.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) ХТЗ опрема 2) Мушка и женска конфекција
Укупан број запослених: 108; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Шиваће машине (Brother, Necchi) 2) Столови за пеглање (ПФАФ) 3) Фиксир преса (MAYER)
4) Бансек за сечење 5) Машина за кројење (RAPID) 6) Mašina pikirka (ŠTROBEL 123-10FD)
2001. годину
**EУР
65.168
100.020

Дин
5.717.000
16.003.000

**EУР
96.087
268.967

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће трикотажа ОЛГА МИЛОШЕВИЋ, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Шифра аукцијске продаје: 240103-0272
Матични број субјекта: 07163541
Делатност субјекта: Произв. плетених и кукичаних
пуловера

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 99.108.000 Дин или 1.609.006 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 11.893.000 Дин или 193.081 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 23.786.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 7.548.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
1. Стари производни погон (1867) 2. Нова производна управна зграда (2572) 3. Производна управна
зграда у Церовцу (1392)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (19000)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
18.793.000
Укупни пословни приходи
24.034.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Џемпери 2) Пуловери 3) Комплети 4) Туника 5) Сукње
Укупан број запослених: 207; од тога ВСС: 5

Б) Најзначајнија опрема:
1) Плетеће машине (Stoll-CMCA 3 B) 2) Плетеће мапине (Protti PFS) 3) Конфекцијске машине
(Rimoldi Overloh) 4) Конфекцијске машине (Nechi Step) 5) Конфекцијске машине (Rimoldi
Iberdek)
2001. годину
**EУР
372.139
475.921

Дин
30.296.000
41.043.000

**EУР
509.194
689.822

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено металопрерађивачко предузеће МЕТАЛАЦ са п.о., ИВАЊИЦА
Шифра аукцијске продаје: 240103-0273
Матични број субјекта: 07206194
Делатност субјекта: Производња металних
конструкција

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 109.884.000 Дин или 1.783.938 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 13.186.000 Дин или 214.073 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 26.372.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.264.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
Б) Најзначајнија опрема:
1. Управна зграда - стара пр. хала (4412) 2. Нова производна хала (3045) 3. Магацин готових
1) Ексцентар (АП-100 Т) 2) Хидрауличне маказе (МГ 16 20*3100) 3) Ексцентар преса (60 Т) 4)
производа (609) 4. Продавница (83) 5. Котларница (138)
Коленаста преса (315 Т КП 25-35 А) 5) Пнеум.ексцентар преса (КД2128 Е-6БТ-руска)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (21108)
Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
31.054.000
614.931
26.140.000
439.342
Укупни пословни приходи
29.425.000
582.673
38.281.000
643.400
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Тракторска приколица једноосовинска од 3.5 тона 2) Мотокултиваторска приколица 3) Просипачи соли и тракторске палете 4) Тракторске виле 5) Више типова
приколица за потребе армије 6) Војнички кревети на расклапање и на спрат 7) Котлови 8) Дрљаче за тракторе "Томо Винковић" 9) Пресе за цеђење воћа 10) Цистерне за гориво
Укупан број запослених: 219; од тога ВСС: 9

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Угоститељско туристичко предузеће ЗВЕЗДА, БРУС
Шифра аукцијске продаје: 240103-0274
Матични број субјекта: 07194943
Делатност субјекта: Хотели мотели остали

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 40.667.000 Дин или 660.223 *ЕУР-а
што представља 67,298 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.880.000 Дин или 79.227 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 9.760.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.215.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
1. Хотел "Звезда" - стари објекат (947) 2. Хотел "Звезда" - депаданс ст. обј. (28) 3. Хотел "Звезда" анекс нови обј. (1626) 4. Пицерија, бутик - Брус (15) 5. Бела Рака I, II - Брзеће (1322)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (3368)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
7.251.000
Укупни пословни приходи
6.335.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Угост. услуга смештаја 2) Угост. услуга исхране 3) Угост. улуга пића
Укупан број запослених: 39; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Каф. сто. и столице, Брзеће (Стандар) 2) Каф. сто. и столице, Брус (Стандар) 3) Разна кух.
опрема, Брус (Југострој) 4) Разна кух. опрема, Брус (Југострој) 5) Централно грејање
2001. годину
**EУР
143.584
125.446

Дин
10.200.000
12.889.000

**EУР
171.434
216.629

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Угоститељско туристичко друштвено предузеће СРБИЈА, ВРШАЦ
Шифра аукцијске продаје: 240103-0275
Матични број субјекта: 08045046
Делатност субјекта: Хотели мотели сезонски

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 146.572.000 Дин или 2.379.571 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 17.589.000 Дин или 285.549 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 35.177.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 6.931.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
1. Хотел "Србија" (8718) 2. Кафана "Кестенов хлад" и зграда (533) 3. Објекат "Башта" (1171) 4. Објекат
"Војводина" (398) 5. Објекат "Триглав" (188)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (8130)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
19.556.000
Укупни пословни приходи
21.947.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Смештај 2) Пружање угоститељских услуга
Укупан број запослених: 90; од тога ВСС: 3

Б) Најзначајнија опрема:
1) Лин. за припремање хране 2) Плински шпорет (ИГО) 3) Електрични казан од 150л (Кончар)
4) Плин. кипер, плин. роштиљ (Кончар) 5) Топли столови, расх. ормари
2001. годину
**EУР
387.248
434.594

Дин
25.914.000
33.626.000

**EУР
435.544
565.162

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Угоститељско туристичко предузеће МОРАВА акционарско друштво, ЧАЧАК
Шифра аукцијске продаје: 240103-0276
Матични број субјекта: 07182562
Делатност субјекта: Ресторани

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 237.200.000 Дин или 3.850.893 *ЕУР-а
што представља 69,51 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 28.464.000 Дин или 462.107 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 56.928.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 21.365.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
1. Хотел "Морава" (4694) 2. Хотел "Београд" (1324) 3. Хотел "Ливаде" (2107) 4. Хотел "Каблар" (655) 5.
Ресторан "Парис" (923)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (215841) Пољопривредно земљиште: (75428)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
67.645.000
Укупни пословни приходи
64.685.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Точење пића 2) Припрема хране 3) Услуга смештаја
Укупан број запослених: 349; од тога ВСС: 7

Б) Најзначајнија опрема:
1) Ресторан опрема (Лесковац дрво, Јадран) 2) Кухињска опрема (Иго, Кончар)

2001. годину
**EУР
1.339.505
1.280.891

Дин
89.102.000
102.310.000

**EУР
1.497.563
1.719.554

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће на акције за градњу и производњу КРАЈИНА, НЕГОТИН
Шифра аукцијске продаје: 240103-0277
Матични број субјекта: 07298374
Делатност субјекта: Груби грађевински радови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 29.402.000 Дин или 477.329 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.940.000 Дин или 47.733 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.880.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.436.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
Б) Најзначајнија опрема:
1. Управна зграда (730) 2. Продавница (106) 3. Бетоњерски погон (163) 4. Циглана (2277) 5. Циглана
1) Циркулар (ПЦП-450) 2) Дихт машина (БП-63) 3) Хидраулична преса (МС-С) 4) Машина за
(2423)
савијање арматуре (СТ-36)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (33924) Пољопривредно земљиште: (96486)
Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
12.441.000
246.356
Укупни пословни приходи
11.193.000
188.124
11.423.000
226.198
Укупни пословни расходи
13.491.000
226.747
Најважнији производи/услуге: 1) Грађевинарство 2) Завршни и занатски радови 3) Опекарски производи - Неготин 4) Блок 4 5) Блок 5
Укупан број запослених: 83; од тога ВСС: 1

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Занатско услужно предузеће УКРАС са п.о., ПОЖАРЕВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 240103-0278
Матични број субјекта: 07460970
Делатност субјекта: Берберске и козметичке услуге

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 180.000 Дин или 2.916 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 18.000 Дин или 292 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 36.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 47.000 Дин

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

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
3.292.000
Укупни пословни приходи
3.249.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Мушки и женски фризер. третм.
Укупан број запослених: 50; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Котао за парно грејање 2) Бојлер велики 3) Хаубе 4) Апарат за прање косе

2001. годину
**EУР
65.188
64.337

Дин
5.524.000
5.160.000

**EУР
92.843
86.726

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за стаклорезачке и стаклобрусачке послове СТАКЛОРЕКЛАМ, ЛУЧАНИ
Шифра аукцијске продаје: 240103-0279
Матични број субјекта: 07246358
Делатност субјекта: Завршни и занатски радови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.278.000 Дин или 118.161 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 728.000 Дин или 11.816 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.456.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 481.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
1. ЗР Лучани (64) 2. ЗР Косјерић (28) 3. ЗР Ивањица (37) 4. ЗР Пожега (22) 5. Стовариште (50)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Стакло термоизолационо
Укупан број запослених: 42; од тога ВСС: 2

2000. годину
Дин
9.947.000
10.013.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Маш. за обр. р. стакла (Техноинж.) 2) Машина за бутил траку (БК 100ВР306) 3) Пут. возило
(Опел Вектра) 4) Маш. за прање стакла (Техноинж.) 5) Теретно возило 7,12 т (Мерцедес 1213)
2001. годину
**EУР
196.970
198.277

Дин
15.834.000
16.117.000

**EУР
266.127
270.883

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за поправку, протектирање гума и израду предмета од гуме АВАЛА-ГУМА, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 240103-0280
Матични број субјекта: 07037694
Делатност субјекта: Оправка обуће и осталих
предмета од коже

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 19.522.000 Дин или 316.940 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.952.000 Дин или 31.694 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.904.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.937.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
1. Магацин сировина (223) 2. Алатница (76) 3. Управна зграда (434) 4. Приземна зграда (486) 5.
Компресорска станица (85)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Протектирања гума
Укупан број запослених: 91; од тога ВСС: 0

2000. годину
Дин
22.614.000
22.192.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Пресе (Супер џоли) 2) Машина за затварање (АМФ 200) 3) Струг за брушење (илтазматик)
4) Пресе 600*600, 1000*1000 (Белишће) 5) Штампач
2001. годину
**EУР
447.802
439.446

Дин
24.400.000
26.374.000

**EУР
410.098
443.275

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за извођ. и пројект. електроинстал. и електромонт. радова јаке и слабе струје ЕЛЕКТРОВОД,
БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 240103-0281
Матични број субјекта: 07066783
Делатност субјекта: Грађевинске инсталације

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 6.298.000 Дин или 102.246 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 630.000 Дин или 10.225 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.260.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.451.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
1. Монтажни објекат (360) 2. Подрум објекта (160)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
15.178.000
Укупни пословни приходи
11.996.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Електроинсталатерске услуга 2) Електромонтажне услуге
Укупан број запослених: 33; од тога ВСС: 4

Б) Најзначајнија опрема:
1) Комби путар 2) Камион (Застава Ивеко) 3) Аутомобил (Шкода Ривал) 4) Бушилица (Makita
flex)
2001. годину
**EУР
300.554
237.545

Дин
39.530.000
39.375.000

**EУР
664.392
661.787

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће АУТО КУЋА ЗЕМУН, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 240103-0282
Матични број субјекта: 07012667
Делатност субјекта: Одржавање и оправка моторних
возила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 14.800.000 Дин или 240.281 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.480.000 Дин или 24.028 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.960.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.621.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
1. Хала за технички преглед (163) 2. Ауто-лимарска радионица (149) 3. Тапетарска радионица (55) 4.
Ауто-лакирерска радионица (24)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге ремонта
Укупан број запослених: 76; од тога ВСС: 2

2000. годину
Дин
14.143.000
12.920.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Хидраулична дизалица (хидраулична) 2) Телефонска централа (Панасоник) 3) Рачунари
(Пентиум) 4) Апарат (СО2)
2001. годину
**EУР
280.059
255.842

Дин
10.084.000
18.374.000

**EУР
169.485
308.817

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће МИНЕЛ ЕНИМ -СМЕДЕРЕВО за производњу и мотажу процесне прехрамбене термотехничке
опреме и постројења, СМЕДЕРЕВО
Шифра аукцијске продаје: 240103-0283
Матични број субјекта: 06810438
Делатност субјекта: Производња металних
конструкција

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.836.000 Дин или 78.506 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 484.000 Дин или 7.851 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 967.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.508.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
1. Барака монтажна дрвена 2. Контејнер магацински
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Путничко возило (Фиат темпра) 2) Бушилица стубна 3) Апарат за заваривање 4) Комби
возило

Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Произв. мет. конструкција
Укупан број запослених: 46; од тога ВСС: 1

2000. годину
Дин
8.966.000
9.882.000

2001. годину
**EУР
177.545
195.683

Дин
17.820.000
17.652.000

**EУР
299.506
296.682

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено грађевинско предузеће ПОЛЕТ, АРАНЂЕЛОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 240103-0284
Матични број субјекта: 07113277
Делатност субјекта: Груби грађевински радови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 5.689.000 Дин или 92.362 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 569.000 Дин или 9.236 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.138.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 333.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
1. Портирница (11) 2. Зграда угљаре (194) 3. Зграда радионице и магацина (954) 4. Зидана шупа (16)
5. Пословна зграда (135)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Мешалица за бетон 2) Телфонска централа 3) Телефакс 4) Рачунар (Интел) 5) Рачунар
(Пентиум)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
7.486.000
148.238
Укупни пословни приходи
6.803.000
7.456.000
147.644
Укупни пословни расходи
7.656.000
Најважнији производи/услуге: 1) Малтерисање фасаде без скеле 2) Бетонирање у оплати 3) Зидање 4) Бетонирање подова 5) Бетонирање темеља
Укупан број запослених: 29; од тога ВСС: 1

2001. годину
**EУР
114.340
128.677

16) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за обраду и прераду стакла КРИСТАЛ акционарско друштво, ПРОКУПЉЕ
Шифра аукцијске продаје: 240103-0285
Матични број субјекта: 07107374
Делатност субјекта: Произв. осталог шупљег стакла

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 34.096.000 Дин или 553.550 *ЕУР-а
што представља 69,923 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.410.000 Дин или 55.355 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.819.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.200.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
1. Управна зграда (1750) 2. Објекат за произ. клип рамова (612) 3. Објекат термо линије (1205) 4.
Магацин са надстрешницом (220) 5. Магацин потрошног материјала (105)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Теретно возило (Застава) 2) Теретно возило (Застава Ривал) 3) Теретно возило (Застава
Поли Скала) 4) Машина за бетон (Лифам) 5) Ел. котао (Еи-цм тк 24)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
31.385.000
621.485
Укупни пословни приходи
30.808.000
610.059
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Обрада равног стакла 2) Обрада украсног стакла 3) Керамичка обрада стакла
Укупан број запослених: 64; од тога ВСС: 2

2001. годину
Дин
27.342.000
33.718.000

**EУР
459.545
566.708

17) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу металног репродукционог материјала ИНДУСТРИЈА МЕТАЛА БАТОЧИНА-ИМБ са
п.о., БАТОЧИНА
Шифра аукцијске продаје: 240103-0286
Матични број субјекта: 07609566
Делатност субјекта: Производња делова за возила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 126.496.000 Дин или 2.053.634 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 12.650.000 Дин или 205.363 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 25.299.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 27.998.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
Б) Најзначајнија опрема:
1. Управна зграда (680) 2. Портирница на улазу (28) 3. Канц. простор изнад механ. (770) 4. Метална
1) Хидраулична преса (ХСТ 100/900) 2) Апарат за заваривање (МИГ 250 А159) 3)
портирница (6)
Електробушилице (СА 2223) 4) Путнички аутомобил (Флорида) 5) Компјутер (Пентиум)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (77)
Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
24.183.000
478.871
14.359.000
241.336
Укупни пословни приходи
29.656.000
587.248
51.185.000
860.281
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Делови за путничке аутомобиле 2) Делови за камионе 3) Остали производи
Укупан број запослених: 139; од тога ВСС: 2

18) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за производњу, трговину, информатику и маркетинг НИШМАРКЕТ, НИШ
Шифра аукцијске продаје: 240103-0287
Матични број субјекта: 07257856
Делатност субјекта: Трг. На велико фармацеутским
производима

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 12.244.000 Дин или 198.773 *ЕУР-а
што представља 62,132 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.224.000 Дин или 19.877 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.449.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.099.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
1. Посл. обј. - ам. А 1. и 2. спрат (311)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
9.815.000
Укупни пословни приходи
9.277.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Роба - Фармацеутски производи
Укупан број запослених: 19; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Путничко возило (КИА) 2) Средства за АОП-рачунари 3) ПТТ - опрема 4) Радио касетофони
и ТВ апарати
2001. годину
**EУР
194.356
183.703

Дин
18.644.000
21.735.000

**EУР
313.355
365.306

19) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено индустријско предузеће за производњу опеке и полиуретана РАДНИК, ПОЖЕГА
Шифра аукцијске продаје: 240103-0288
Матични број субјекта: 07112831
Делатност субјекта: Произв. опеке и црепа од глине

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 71.889.000 Дин или 1.167.095 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 8.627.000 Дин или 140.051 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 17.253.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.884.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
Б) Најзначајнија опрема:
1. Фабрика опеке (3570) 2. Фабрика хладничких врата (1600) 3. Фабрика полиуретанских панела
1) Вакум преса 2) Сталаже за сервирање 3) Машина за палетирање 4) Сандучасти додавач 5)
(1132) 4. Ресторан (591) 5. Управна зграда (550)
Скела ал. 16/16
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (1527,5)
Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
6.373.000
126.198
31.191.000
524.236
Укупни пословни приходи
8.636.000
171.010
38.531.000
647.602
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Глинени елементи за таванице 2) Глинени производи шупљи блок 3) Тенисит-подлога за тениска игралишта и атлетске стазе 4) Бетонски производи 5)
Полиуретански производи 6) Хладионичка врата 7) Трговина на велико и мало свим грађевинским материјалом
Укупан број запослених: 168; од тога ВСС: 8

20) Основни подаци о субјекту приватизације: Деоничарско друштво МЕСОКОМБИНАТ, ЛЕСКОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 240103-0289
Матични број субјекта: 07205339
Делатност субјекта: Прерада животињског и
живинског меса

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 168.351.000 Дин или 2.733.146 *ЕУР-а
што представља 69,86 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 20.202.000 Дин или 327.977 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 40.404.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 21.443.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):
Б) Најзначајнија опрема:
1. Кланица са прерадом и производним објектима (7056) 2. Цревара са кожаром (ЕЕЗ) (1600) 3.
1) Линија за клање јунади (регистровано за ЕЕЗ) 2) Линија за клање јагњади (регистровано за
Летњиковац Мало Раваниште (2000) 4. Летњиковац Павлова Грамада (1000) 5. Фарма оваца у Црној
ЕЕЗ) 3) Линија за клање свиња (ино опрема) 4) Линија за роштиљ месо, полутр. и тр.
Трави (5200) 6. Малопродајни објекти (1000)
производа (ино опрема)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (77960) Пољопривредно земљиште: (48460)
Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
169.269.000
3.351.861
Укупни пословни приходи
184.543.000
3.101.667
179.272.000
3.549.941
Укупни пословни расходи
214.128.000
3.598.911
Најважнији производи/услуге: 1) Произ. обрада и замрзавање жив. меса 2) Прерада животињског и живинског меса 3) Произ. осталих прех. производа од меса 4) Трговина на мало месом и произ. од
меса 5) Узгој говеда, оваца и осталих животиња
Укупан број запослених: 327; од тога ВСС: 17

