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, Београд - радним данима од 10:00 до 17:00 часова у периоду од 24.02.2003. до 11.03.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 12.03.2003. 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 190303 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: 19.03.2003. на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2. спрат, Велика сала у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се на истој адреси
дана: 19.03.2003. 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
(19.03.2003.) 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 (19.03.2003.) 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 24.02.2003. до 11.03.2003., 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 19.02.2003. 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 позамантерија ВЛАСИНКА, ВЛАСОТИНЦЕ
Шифра аукцијске продаје: 190303-0204п
Матични број субјекта: 07140215
Делатност субјекта: Остали непоменути текстилни
предмети

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 35.540.000 Дин или 576.989 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.777.000 Дин или 28.849 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.554.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.515.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда фарбаре (165) 2. Хала "Анекса" (220) 3. Магацин готове робе (440) 4. Магацин сировина
(333) 5. Зграда апретуре 1 (105)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Разбој НФ (НФН) 2) Стојатекс (9) шеталице (СПТ-2) 3) Стројатекс (12) шеталице (СПТ-3) 4)
Стројатекс хобер (8) шеталице (СПТ-2)

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
14.469.000
286.515
Укупни пословни приходи
28.788.000
483.848
12.659.000
250.673
Укупни пословни расходи
25.587.000
430.048
Најважнији производи/услуге: 1) Ткање уске нееластичне траке 2) Ткање уске еластичне траке 3) Ткање жакара етикете 4) Плетење уске нееластичне траке и шњуре 5) Плетење уске еластичне
траке и шњуре
Укупан број запослених: 170; од тога ВСС: 3

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Графичко друштвено предузеће БЕОШТАМПА, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 498.000 Дин или 8.083 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 25.000 Дин или 404 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 50.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 94.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 190303-0318п
Матични број субјекта: 07006802
Делатност субјекта: Графичка делатност
Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Монтажна барака (90)
В) Земљиште (м²):

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

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

2000. годину
Дин
85.000
390.000

2001. годину
**EУР
1.683
7.723

Дин
277.000
702.000

**EУР
4.656
11.799

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће РУЛ, ЛЕСКОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 190303-0356п
Матични број субјекта: 07105126
Делатност субјекта: Произв. електронских
компонената

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 227.328.000 Дин или 3.690.627 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 11.366.000 Дин или 184.531 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 22.733.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 19.412.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (2162) 2. Производна хала (7300) 3. Магацин готове робе (1819) 4. Магацин
сировина (1406) 5. Јужни објекти (1752)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Електропролазна пећ (ЕПК-40/530) 2) Ерозимат (ЕДМ) 3) Преса за бакелит 4) Екцентар
преса 40т (2 ком) 5) Екцентар преса 63т 6) Уређај за прање стакла 7) Шприц гусмашина

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
93.253.000
1.846.594
Укупни пословни приходи
113.656.000
1.910.249
74.571.000
1.476.653
Укупни пословни расходи
110.133.000
1.851.037
Најважнији производи/услуге: 1) Декоративна, парковска и грађевинска расвета 2) Електрични решои 3) Пуњачи акумулатора 4) Коректори напона 5) Апарати за пунктовање 6) Апарати за варење 7)
Метална галантерија
Укупан број запослених: 352; од тога ВСС: 17

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће СЛОГА, ГУЧА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 5.207.000 Дин или 84.540 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 260.000 Дин или 4.227 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 521.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 591.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 190303-0357п
Матични број субјекта: 07151861
Делатност субјекта: Произв. рубља

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда-погон Гуча (664) 2. Зграда-погон Вича (366) 3. Двориште Гуча (1703) 4. Двориште Вича (454)
5. Њива-пашњак Топола (2699)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
11.322.000
Укупни пословни приходи
13.152.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Женске блузе 2) Дечја одећа 3) ХТЗ опрема
Укупан број запослених: 194; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Обична машина МО 5550-4 (46) 2) Обична машина МО 555 (29) 3) Рупичарка 791-771-780 (7)
4) Дугметара 373 (6) 5) Ибердек (2)
2001. годину
**EУР
224.198
260.436

Дин
13.465.000
17.800.000

**EУР
226.310
299.170

5) Основни подаци о субјекту приватизације: ДОО Конфекција КОЛОР, АРИЉЕ
Шифра аукцијске продаје: 190303-0363п
Матични број субјекта: 17128663
Делатност субјекта: Произв. др. одевних предмета и
прибора

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 6.401.000 Дин или 103.925 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 320.000 Дин или 5.196 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 640.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.130.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Шивара у Радобуђи (220) 2. Шивара у Ариљу (1230) 3. Кројач.и магац.сиров.Ариље (738) 4.
Магацин готов.произв.Ариље (240) 5. Магацин готов.произв.Ариље (330)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Јуки рупичарка (Е 771) 2) Necci штоперица (885) 3) Јуки оверловка (Е 816) 4) Јуки дугметара
(А-372) 5) Rimoldi iberder

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
3.950.000
78.218
Укупни пословни приходи
7.754.000
153.545
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Жен.и муш.пиж.и спав. 2) Женске блузе 3) Мушке кошуље 4) Женске хаљине 5) Баде мантили
Укупан број запослених: 138; од тога ВСС: 0

2001. годину
Дин
6.494.000
15.732.000

**EУР
109.147
264.412

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу електроенергетске опреме БУДУЋНОСТ, ПАРАЋИН
Шифра аукцијске продаје: 190303-0366п
Матични број субјекта: 07115865
Делатност субјекта: Произв. изоловане жице и
каблова

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 299.067.000 Дин или 4.855.298 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 23.393.000 Дин или 379.784 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 46.786.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 21.451.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Производна хала I (19800) 2. Производна хала II (1980) 3. Производна хала III (1440) 4. Пословна
зграда (управа) (319) 5. Монтажна пословна зграда (76)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (47631)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
307.576.000
Укупни пословни приходи
226.591.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Машина за поужавање ("Скет") 2) Машина за поужавање ("R-37) 3) Линија за изолацију и
поужавање ("ДС 4/1/2 и 2/1/2, трафалгар) 4) Машина за извлачење и жарење бакра ("Синхро")
5) Центрифуга са аутоматом

2001. годину
Дин
**EУР
467.215.000
7.852.617
399.538.000
6.715.150
Најважнији производи/услуге: 1) Прерада алуминијума и бакра 2) Производња жичаних производа 3) Производња електроопреме 4) Производња бетонских стубова за пренос ел. енерг. 5)
Производња осталих производа од бетона
Укупан број запослених: 291; од тога ВСС: 3
**EУР
6.090.614
4.486.950

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено трговинско предузеће ПОСАВОТАМНАВА, ВЛАДИМИРЦИ
Шифра аукцијске продаје: 190303-0477
Матични број субјекта: 07208910
Делатност субјекта: Остала трг. на мало – мешовита
роба

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 14.062.000 Дин или 228.296 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.406.000 Дин или 22.830 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.812.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 852.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Продавница бр. 2 (196) 2. Продавница бр. 7 (124) 3. Продавница бр. 10 (107) 4. Продавница бр. 11
(50) 5. Продавница бр. 12 (66) 6. Продавница бр. 16 (160) 7. Продавница бр. 20 (120) 8. Продавница
бр. 21 (61) 9. Продавница бр. 29 (90) 10. Продавница бр. 35 (88) 11. Продавница бр. 38 (96) 12.
Продавница бр. 43 (72) 13. Продавница бр. 47 (45) 14. СЗП (420) 15. Ресторан Грозд (310) 16. Објекат
бр. 39 (100) 17. Централни магацин (780)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
18.452.000
Укупни пословни приходи
18.789.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге трг. и угоститељства
Укупан број запослених: 57; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Електрична столица 2) Кварцна пећ 3) Цераде 16/20 4) Шпорет

2001. годину
**EУР
365.386
372.059

Дин
17.567.000
20.802.000

**EУР
295.254
349.625

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће АГЕНЦИЈСКИ ПОСЛОВИ, ЧАЧАК
Шифра аукцијске продаје: 190303-0498
Матични број субјекта: 06851398
Делатност субјекта: Консалтинг и менаџмент
послови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.144.000 Дин или 18.577 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 114.000 Дин или 1.858 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 229.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 26.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (64)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге
Укупан број запослених: 6; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Сто писаћи 2) Столице 3) Писаћа машина (Olimpia) 4) Писаћа машина (Olimpia)

2000. годину
Дин
780.000
780.000

2001. годину
**EУР
15.446
15.446

Дин
1.240.000
1.011.000

**EУР
20.841
16.992

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Угоститељско друштвено предузеће ШУМАДИЈА, УБ
Шифра аукцијске продаје: 190303-0499
Матични број субјекта: 07098634
Делатност субјекта: Хотели мотели сезонски

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 33.161.000 Дин или 538.363 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.979.000 Дин или 64.604 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.959.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 6.296.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хотел Тамнава (1409) 2. Гостиона Убски замак (412) 3. Кафана Бегеш (289) 4. Управна зграда
дирекције (171) 5. Бифе Путник (109)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (10962) Пољопривредно земљиште: (21749)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
22.962.000
Укупни пословни приходи
21.432.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Опрема за угоститељство 2) Транспортна средства (Ивеко, ТАМ) 3) Канцеларијска опрема
(Pentium)
2001. годину
**EУР
454.693
424.396

Најважнији производи/услуге: 1) Угоститељске услуге хотел-ресторан. типа 2) Издавање обј. у закуп 3) Трговина на велико и мало
Укупан број запослених: 128; од тога ВСС: 3

Дин
23.040.000
35.215.000

**EУР
387.240
591.869

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено грађевинско индустријско предузеће КОНСТРУКТОР, ПАНЧЕВО
Шифра аукцијске продаје: 190303-0500
Матични број субјекта: 08342555
Делатност субјекта: Високоградња

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 54.802.000 Дин или 889.692 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.480.000 Дин или 88.969 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 10.960.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.598.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословни објекат (1372) 2. Објекат у ул.Доситејева (200) 3. Управна зграда-маш.база (255) 4.
Радионица маш.базе (430) 5. Радионица монтера (330) 6. Хала бетоњерке (1051)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
90.935.000
Укупни пословни приходи
104.984.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Бетон и бетонски елементи
Укупан број запослених: 150; од тога ВСС: 11

Б) Најзначајнија опрема:
1) Глодалица (Универзална) 2) Утоваривач (УЛТ-160) 3) Полуприколица силос (UtvaPPS 32/30)
4) Дизалица (To.mi.P.T.)
2001. годину
**EУР
1.800.693
2.078.891

Дин
214.715.000
204.283.000

**EУР
3.608.777
3.433.443

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу, унутрашњу и спољну трговину УТЕНЗИЛИЈА друшво са ограниченом одговорношћу,
ЛЕСКОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 190303-0501
Матични број субјекта: 07105282
Делатност субјекта: Произв. осталих производа од
пластике

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 80.065.000 Дин или 1.299.759 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 8.007.000 Дин или 129.984 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 16.013.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 7.821.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (750) 2. Производна хала - Вентили, Пластика и Машинска радионица (1264) 3.
Производна хала - Пикерско, Дрвостругарница, Столарско (514) 4. Производна хала - Брдара и
Технички магацин (836) 5. Производна хала - Дувана амбалажа и котларница (320) 6. Производна
хала - Машинска радионица, Сито штампа (300)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Линија за израду пластичних туба (M.O.O.S, Италија) 2) Линија за израду аеросол вентила
(Adiema, Италија) 3) Линија за производњу дуване амбалаже PET (Bekum, Немачка) 4) Линија
за израду ничаница (Lubrificazione, Италија) 5) Машина за израду метала

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
59.901.000
1.186.158
Укупни пословни приходи
75.026.000
1.260.984
48.377.000
957.960
Укупни пословни расходи
71.120.000
1.195.334
Најважнији производи/услуге: 1) Производња дуване амбалаже 2) Производња пластичних туба 3) Производња аеросол вентила 4) Производња микро пумпи 5) Производња диспанзера 6)
Производња амбалаже од шприцане пластике 7) Производња екстрамултус каишева
Укупан број запослених: 221; од тога ВСС: 13

