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: 30000 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 25.12.2002. до 21.01.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 22.01.2003. 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 300103 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: 30.01.2003. на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, Велика сала у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се на истој адреси дана:
30.01.2003. 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
(30.01.2003.) 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 (30.01.2003.) 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 25.12.2002. до 21.01.2003., 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 19.12.2002. 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 производњу, трговину и услуге ПЕГАЗ-ТЕКС, ЗВЕЗДАН
Шифра аукцијске продаје: 300103-0177п
Матични број субјекта: 07378017
Делатност субјекта: Израда предмета од текстила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 45.200.000 Дин или 733.816 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.260.000 Дин или 36.691 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.520.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.614.000 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

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за монтажу водоводних и канализационих инсталација ХИДРОМОНТАЖА, ЛОЗНИЦА
Шифра аукцијске продаје: 300103-0314
Матични број субјекта: 07325118
Делатност субјекта: Постављање цевних инсталација

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.765.000 Дин или 126.066 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 777.000 Дин или 12.607 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.553.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 5.008.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (81) 2. Магацински простор (111) 3. Администр. зграда (96) 4. Зидана гаража (38) 5.
Ограда круга (279)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Водоинсталатерске услуге
Укупан број запослених: 52; од тога ВСС: 1

2000. годину
Дин
6.590.000
7.679.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Опрема за вршење делатн. (машине и алати) 2) Транспортна средства (возила) 3)
Канцеларијска опрема (машине и опрема)
2001. годину
**EУР
130.495
152.059

Дин
5.994.000
10.469.000

**EУР
100.743
175.955

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено графичко предузеће НЕГОТИНСКА ШТАМПАРИЈА, НЕГОТИН
Шифра аукцијске продаје: 300103-0315
Матични број субјекта: 17036572
Делатност субјекта: Графичка делатност

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 15.209.000 Дин или 246.919 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.521.000 Дин или 24.692 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.042.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.590.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда фабрике (5440) 2. Продавница бр.1 (21)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
9.111.000
Укупни пословни приходи
8.680.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Школски прибор 2) Часописи,књиге 3) Новине 4) Обрасци разни
Укупан број запослених: 49; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Аутомобил (Југо поло) 2) Компјутер-припремни (Пентиум) 3) Припрема (Епсон)

2001. годину
**EУР
180.416
171.881

Дин
10.975.000
12.809.000

**EУР
184.460
215.285

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће КУГЛЕКС за унутрашњу и спољну трговину, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 300103-0316
Матични број субјекта: 07018428
Делатност субјекта: Трг. на велико металном робом

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 5.679.000 Дин или 92.204 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 568.000 Дин или 9.220 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.136.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 848.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословна зграда (262)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Мобилни телефон 2) Телефакс 3) Метални регали

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
1.434.000
Укупни пословни приходи
3.588.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико текстилом 2) Трговина на велико мет. робом
Укупан број запослених: 15; од тога ВСС: 3

2001. годину
**EУР
28.396
71.050

Дин
797.000
7.723.000

**EУР
13.395
129.803

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Саобраћајно предузеће ЈУГОПРЕВОЗ ПАРАЋИН са потпуном одговорношћу, ПАРАЋИН
Шифра аукцијске продаје: 300103-0317
Матични број субјекта: 07345712
Делатност субјекта: Превоз путника у градском
саобр.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 11.830.000 Дин или 192.061 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.183.000 Дин или 19.206 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.366.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.207.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Аутобуска станица (423) 2. Управна зграда (132)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Аутобус "Раба" (К-то 45) 2) Аутобус "Икарбус" (К-то 47) 3) Аутобус "Ман" (К-то 55) 4) Аутобус
"Ман" (К-то 56)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
22.070.000
Укупни пословни приходи
26.895.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Превоз путника 2) Станичне услуге
Укупан број запослених: 135; од тога ВСС: 3

2001. годину
**EУР
437.030
532.574

Дин
48.065.000
52.269.000

**EУР
807.842
878.500

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Графичко друштвено предузеће БЕОШТАМПА, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 300103-0318
Матични број субјекта: 07006802
Делатност субјекта: Графичка делатност

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 496.000 Дин или 8.050 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 50.000 Дин или 805 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 99.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 94.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Монтажна барака (90)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Графичке услуге
Укупан број запослених: 5; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Канц.намештај-отписан у цел.

2000. годину
Дин
85.000
390.000

2001. годину
**EУР
1.683
7.723

Дин
277.000
702.000

**EУР
4.656
11.799

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за прераду и конфекцију крзна и коже КРЗНО, унутрашњи и спољнотрговински промет са п.о.,
СВРЉИГ
Шифра аукцијске продаје: 300103-0319
Матични број субјекта: 07108974
Делатност субјекта: Производња крзна и производа
од крзна

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 3.273.000 Дин или 53.142 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 327.000 Дин или 5.314 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 655.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 5.454.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Компресорска станица (35) 2. Котларница (166) 3. Погон прераде крзна (1532) 4. Сушара (345) 5.
Магацин хемикалија (146)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Опр. за пр. и прен. ел. енерг. (пр. и п. ее) 2) Опр. за пр. и прен. топл. ен. (пр. то ен.) 3) Опр.
за пр. коже и обуће од коже (пр. ко и кр) 4) Опр. за пр. и прераду дувана (вент. уређ.)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
10.413.000
206.198
Укупни пословни приходи
11.836.000
234.376
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Табле од кожа 2) Дупле капе 3) Волани 4) ХТЗ грудњак 5) Јакне од пелца
Укупан број запослених: 136; од тога ВСС: 3

2001. годину
Дин
15.901.000
18.603.000

**EУР
267.253
312.666

8) Основни подаци о субјекту приватизације: ТАШМАЈДАН предузеће за извођење грађевинских, занатских и инсталационих радова, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 300103-0320
Матични број субјекта: 07032277
Делатност субјекта: Грађевинарство

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 6.810.000 Дин или 110.560 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 681.000 Дин или 11.056 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.362.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 317.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословни производни објекат (1230)
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: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Факс (Панасоник)

2000. годину
Дин
1.500.000
1.498.000

2001. годину
**EУР
29.703
29.663

Дин
2.309.000
2.483.000

**EУР
38.808
41.732

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће фабрика пољопривредних машина и опреме 1. МАЈ, БОГАТИЋ
Шифра аукцијске продаје: 300103-0321
Матични број субјекта: 07208618
Делатност субјекта: Произв. осталих машина за
пољопривр. и шумарство

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 34.245.000 Дин или 555.954 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.424.000 Дин или 55.595 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.849.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 8.282.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Фабричка хала (2561) 2. Зграда са објектима ПСЦ (505) 3. Зграда тех. прегледа (3) 4. Зграда маг.
рез. делови (705)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (37742)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
10.473.000
Укупни пословни приходи
11.155.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Стубна бушилица 2) Стубна бушилица глодалица 3) Аутомобил (Југо флорида) 4)
Универзални струг I 5) Универзални струг II
2001. годину
**EУР
207.386
220.891

Дин
20.304.000
20.337.000
Најважнији производи/услуге: 1) Мешаона сточне хране 2) Млинови - круњаци 3) Транспортери за кукуруз, сламу и сено 4) Круњачи 5) Остали производи
Укупан број запослених: 75; од тога ВСС: 5

**EУР
341.255
341.810

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Занатско друштвено предузеће ЗАНАТ СЕРВИС, ПОЖАРЕВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 300103-0322
Матични број субјекта: 07247753
Делатност субјекта: Грађевинске инсталације

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.662.000 Дин или 43.218 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 266.000 Дин или 4.322 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 532.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 395.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Гараже (1563) 2. Хангар (200)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Компјутер (104/Б) 2) Апарат за мерење вида (Никон) 3) Машина за обр. опт. стакла 4) Апарат
за ТВ таласе

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
8.594.000
Укупни пословни приходи
8.342.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Грађевинско занатске услуге
Укупан број запослених: 25; од тога ВСС: 0

2001. годину
**EУР
170.178
165.188

Дин
6.874.000
7.605.000

**EУР
115.533
127.819

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за промет робе БОРПРОМЕТ, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 300103-0323
Матични број субјекта: 07064560
Делатност субјекта: Трговина на мало и велико

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 35.219.000 Дин или 571.776 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.522.000 Дин или 57.178 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.044.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.702.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зидана зграда (216) 2. Настрешница (156) 3. Чуварска кућица (8) 4. Магацин 4 (96) 5. Објекат
продавн. Бул. Револ. (74)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
11.407.000
Укупни пословни приходи
11.387.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико и мало
Укупан број запослених: 32; од тога ВСС: 5

Б) Најзначајнија опрема:
1) Машина за резање 2) Форматизер 3) Виљушкар 4) Компјутер

2001. годину
**EУР
225.881
225.485

Дин
16.709.000
19.337.000

**EУР
280.833
325.003

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за геолошка истраживања и инжењеринг ГЕОИНЖЕЊЕРИНГ, НИШ
Шифра аукцијске продаје: 300103-0324
Матични број субјекта: 07360070
Делатност субјекта: Геолошка истраживања

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 61.000 Дин или 990 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.000 Дин или 99 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 242.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
273.000
Укупни пословни приходи
413.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Испитивање терена 2) Бушење и сондирање
Укупан број запослених: 7; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Камиони (ТАМ 4500) 2) Машина за бушење (ГДР-300) 3) Компјутер (Pentium III) 4) Машина за
бушење (ГЦР-150)
2001. годину
**EУР
5.406
8.178

Дин
3.278.000
3.538.000

**EУР
55.094
59.464

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и обраду дувана НИШАВСКА ДОЛИНА, ПИРОТ
Шифра аукцијске продаје: 300103-0325
Матични број субјекта: 07131291
Делатност субјекта: Прерада дувана

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 51.080.000 Дин или 829.266 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.108.000 Дин или 82.927 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 10.216.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 8.279.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (8225) 2. Машинска радионица (1200) 3. Управна зграда, Крушевац (105) 4. Зграда
"Алина" (304)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (19629)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
18.144.000
Укупни пословни приходи
16.318.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Комора за влажење дувана 2) Ферментационе коморе 3) Кантар од 50 кг 4) Телефонска
централа (Панасоник)
2001. годину
**EУР
359.287
323.129

Дин
53.543.000
54.378.000

**EУР
899.913
913.947

Најважнији производи/услуге: 1) Ферментисан дуван
Укупан број запослених: 53; од тога ВСС: 6

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за инжењеринг ПАНПРОЈЕКТ, ПАНЧЕВО
Шифра аукцијске продаје: 300103-0326
Матични број субјекта: 08006130
Делатност субјекта: Пројект. грађев. објеката

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 71.491.000 Дин или 1.160.639 *ЕУР-а
што представља 69,937 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 7.149.000 Дин или 116.064 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 14.298.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 5.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Улична спратна П + 2 Пословна (1777)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Аутомобил (Застава 101) 2) Аутомобил (Југо 45) 3) Аутомобил (Ауди 80 ТД 1600) 4) Рачунар
(Пентијум)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
11.507.000
Укупни пословни приходи
12.831.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Пројектовање грађ. и др. објеката
Укупан број запослених: 60; од тога ВСС: 15

2001. годину
**EУР
227.861
254.079

Дин
9.966.000
15.839.000

**EУР
167.501
266.211

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за речни и језерски саобраћај БРОДАРСТВО, ПОЖАРЕВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 300103-0327
Матични број субјекта: 07320736
Делатност субјекта: Саобраћај унутрашњим воденим
путевима

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 99.025.000 Дин или 1.607.649 *ЕУР-а
што представља 65,632 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 11.883.000 Дин или 192.918 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 23.766.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 14.793.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (223) 2. Пословни простор у објекту АК "Шумадија" (560) 3. Дом радника (264) 4.
Механичарска радионица (400) 5. Пословни простор (103)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (25243) Пољопривредно земљиште: (83725)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
49.145.000
Укупни пословни приходи
51.080.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Самохотка (7) 2) Багер за експлоатацију шљунка 3) Пловни багер 4) Багер за експлоатацију
шљунка 5) Моторни чамци (4) 6) Аутобус (Z 83 100 Sanos)

2001. годину
Дин
**EУР
95.576.000
1.606.373
66.535.000
1.118.273
Најважнији производи/услуге: 1) Производња- ископавање шљунка 2) Прерада-сепаратисање 3) Превоз природног и сепарисаног материјала самохдоним теретњацима 4) Истовар материјала
Укупан број запослених: 141; од тога ВСС: 5
**EУР
973.168
1.011.485

16) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће трикотажа РАШКА, НОВИ ПАЗАР
Шифра аукцијске продаје: 300103-0328
Матични број субјекта: 07191537
Делатност субјекта: Произ. плетених и кукичаних
пуловера

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 6.291.000 Дин или 102.132 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 755.000 Дин или 12.256 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.510.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.528.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда са мензом и магацином готових производа (1376) 2. Производна хала (3160) 3.
Магацин техничког материјала (300) 4. Портирница (6)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Кружно плетуће машине (ТEXTIMA) 2) Кружно плетуће машине (INTERLOG) 3) Електронске
равно плетуће машине (ŠTAJGER) 4) Равно-кружне машине (Dijamant) 5) Машине за раовањечупављење 6) Машине за каландрирање 7) Машине за конфекционирање

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
6.352.000
125.782
Укупни пословни приходи
9.626.000
6.493.000
128.574
Укупни пословни расходи
17.438.000
Најважнији производи/услуге: 1) Сингл плетење ролки 2) Терлог плетење џемпера 3) Футер плетење џемпера 4) Пике плет.веша и мајица 5) Фротир плетење
Укупан број запослених: 278; од тога ВСС: 5

2001. годину
**EУР
161.787
293.085

