На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001 и 18/2002 ), и члана 5. Уредбе о
продаји капитала и имовине јавном аукцијом ("Службени гласник РС" бр. 45/2001, 45/2002 и 19/2003),
Агенција за приватизацију објављује:
Теразије 23, 11000 Београд, Србија и Црна Гора
тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881

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
(5.спрат), 11000 Београд од 09:00 до 17:00 часова у периоду
од 30.07.2003. до 29.08.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 01.09.2003. ГОДИНЕ ДО 17:00
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 090903,
Агенција
за приватизацију, Центар за аукције, Теразије 23 (5.спрат),
11000 Београд".

УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ,
ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ
ОДБИЈЕНА.
AУКЦИЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА: 09.09.2003.
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:
09.09.2003. од 09:00 до 11:00 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 (09.09.2003.) издатим физичким лицима који
су држављани Републике Србије. Ако се учесник пријави само
за друго надметање средства плаћања могу бити и у обвезни-

цама по основу неисплаћене девизне штедње грађана које не
доспевају закључно са даном продаје капитала (09.09.2003.)
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 30.07.2003. до 29.08.2003., уз претходно утврђену сатницу
са Агенцијом за приватизацију, тел: 011/3020-804;011/3020803 или факс: 011/3020-881.

* Укупна процењена вредност капитала који се приватизује, изражена у ЕУР-има, обрачуната је по званичном курсу на дан 30.07.2003. године.
** Подаци о укупним пословним приходима и расходима, изражени у ЕУР-има, обрачунати су по просечним годишњим реалним курсевима.

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 новоутврђ не 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 трговину на мало мешовитом робом ТРГОКОП, ДИМИТРОВГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.614.000 Дин или 70.769 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 231.000 Дин или 3.538 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 461.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
696.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090903-0464п
Матични број субјекта: 07172745
Делатност субјекта: Трговина на мало осталом мешовитом робом

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

1. Прод. "Чуј петао" (30) 2. Прод. "Солидарност" (48) 3. Шупа - гаража (24) 4.
Управна зграда (120) 5. Прод. Самоуслуга (111)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Термо пећ 2) Вертикални замрзивач 3) Камион (Фургон 80/2 АДФ) 4) Камион 508-0-3600 (Застава) 5) Аутомобил
(Лада Самара)

2000. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја робе на мало
Укупан број запослених: 70; од тога ВСС: 1

Дин
14.444.000
16.070.000

**EУР
286.020
318.218

2001. годину

Дин
28.271.000
31.297.000

**EУР
475.159
526.018

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће производно трговинско предузеће ФЕШ, РАШКА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 637.000 Дин или 9.774 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 32.000 Дин или 489 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 64.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
850.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090903-0577п
Матични број субјекта: 17122355
Делатност субјекта: Производња радне одеће

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Производна хала (1534)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (5326)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

1) Машине (Јуки) 2) Машине (Јуки)

2000. годину

Дин
8.799.000
10.469.000
Најважнији производи/услуге: 1) Радно одело 2) Рукавице заштитне 3) Мантил раднички 4) Дечија кошуља 5) Крпа
Укупан број запослених: 88; од тога ВСС: 2

**EУР
174.238
207.307

2001. годину

Дин
9.992.000
12.281.000

**EУР
167.938
206.410

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за превоз у друмском саобраћају ЈУХОРТРАНС за превоз робе, ЈАГОДИНА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 18.155.000 Дин или 278.467 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 908.000 Дин или 13.923 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.816.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.472.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090903-0737п
Матични број субјекта: 07306229
Делатност субјекта: Превоз робе у друмском саобраћају

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Управна зграда (210)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
0
552.000
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге превоза 2) Услуге прања и одржавања возила
Укупан број запослених: 25; од тога ВСС: 1

**EУР
0
9.278

2002. годину

Дин
888.000
1.857.000

**EУР
14.713
30.768

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће центар за обуку возача ОБРЕНОВАЦ, ОБРЕНОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 131.000 Дин или 2.006 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 10.000 Дин или 160 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 21.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.427.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090903-0738п
Матични број субјекта: 07089848
Делатност субјекта: Школа за возаче

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

Б) Најзначајнија опрема:

1) Камион З-640 2) Приколица 3) Југо 45 Корал АШ 4) Аутобус

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
1.826.000
1.937.000
Најважнији производи/услуге: 1) Обука кандидата за полагање возачких испита
Укупан број запослених: 8; од тога ВСС: 0

**EУР
30.690
32.556

2002. годину

Дин
2.020.000
2.526.000

**EУР
33.469
41.852

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за вађење камена за грађевинарство, производњу производа од бетона и производњу грађевинског материјала ТИМОК
НЕМЕТАЛИ, БОЉЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 24.792.000 Дин или 380.258 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.188.000 Дин или 33.555 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.375.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
9.467.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090903-0741п
Матични број субјекта: 07201834
Делатност субјекта: Сечење, обликовање и обрада камена

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

1. Произв. хала за произ. мермера (1300) 2. Производна хала за произ. бетноских
елемената (850) 3. Управна зграда (270) 4. Зграда бетонских стубова (860) 5. Зграда
котларнице (150) 6. Магацин готових производа (100)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Транспортна средства 2) Најпер (ФАГРАМ) 3) Вентилација димних гасова 4) Водови у котларници 5)
Инсталација грејања

2001. годину

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
**EУР
30.840.000
518.337
26.115.000
432.690
35.680.000
599.684
33.802.000
560.053
Најважнији производи/услуге: 1) Производња-Фабрика мермера 2) Производња-Дробиличко постројење 1 3) Производња-Дробиличко постројење 2 4) Производња-Фабрика бетонске галантерије 5) Производња-Украсни камен
Укупан број запослених: 91; од тога ВСС: 2

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво МЕТАЛ а.д., МИОНИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 53.639.000 Дин или 822.725 *ЕУР-а што представља
68,32 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.682.000 Дин или 41.136 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.364.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.628.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090903-0742п
Матични број субјекта: 07134711
Делатност субјекта: Производња жичане робе

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

1. Магацин са гардеробом (194) 2. Машинска хала са бравар. (438) 3. Управна
зграда (1344) 4. Ресторан (125) 5. Магацин готових производа (350)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
26.018.000
27.142.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Преса за хл. ковање нац. 2) Галванска опрема 3) Неутрализација 4) Уређај за пречишћавање 5) Апарат за
вучење жице

**EУР
437.292
456.183

2002. годину

Дин
22.047.000
35.935.000

**EУР
365.289
595.394

Најважнији производи/услуге: 1) Вијачна роба 2) Роба за железницу 3) Роба за електро-привреду
Укупан број запослених: 162; од тога ВСС: 3

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ГРАДЊА, ЉУБОВИЈА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 37.131.000 Дин или 569.516 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.970.000 Дин или 45.561 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.941.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.972.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090903-0747п
Матични број субјекта: 07368704
Делатност субјекта: Груби грађевински радови

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

1. Управна зграда (484) 2. Локали (4) (132) 3. Станови (3) (170) 4. Шљункарамеханичка радионица (297) 5. Шљункара-командна кућица са халом (211) 6.
Шљункара-стовариште са продајним објектом (1187)
В) Земљиште (м²): Пољопривредно земљиште: (130787)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путничко возило (Ланос) 2) Машин. опрема обј. 1 3) Машин. опрема обј. 2 4) Машин. опрема обј. 3 5) Аутобус
(Застава Сана) 6) Рачунар (Пентиум) 7) Трактор

2001. годину

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
**EУР
30.230.000
508.084
37.931.000
628.465
33.260.000
559.010
43.662.000
723.420
Најважнији производи/услуге: 1) Сепар. шљунка 0-4 2) Сепар. шљунка 4-8 3) Сепар. шљунка 8-16 4) Сепар. шљунка 16-31 5) Бетон М5-15 6) Бетон МБ-20 7) Бетон МБ-30 8) Бетонски ивичњак 9) Бетонске цеви 10) Блокови 11)
Укупан број запослених: 112; од тога ВСС: 2

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће фабрика обуће МОДА, КОСЈЕРИЋ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 17.849.000 Дин или 273.774 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 892.000 Дин или 13.689 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.785.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
927.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090903-0748п
Матични број субјекта: 07216963
Делатност субјекта: Производња кожне обуће

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

1. Хала за произв. обуће (1728) 2. Управна зграда и ресторан (288) 3. Гард. и
санитарни чвор (216) 4. Котларница (280) 5. Продавница бр. 1 (24)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (13389)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
9.755.000
11.763.000
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге кројења и шивења 2) горњих делова обуће
Укупан број запослених: 113; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:

1) Конфекцијски круг 2) Шпиц апарати (К-78 8612) 3) Пат аутомат (CK 2357 8612) 4) Цистерне за гориво 5) Возила
(теретно и путн.) (Мерц. и Југо)

**EУР
163.955
197.704

2002. годину

Дин
11.257.000
13.379.000

**EУР
186.513
221.672

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за прикупљање, прераду и промет секундарних сировина ОБНОВА, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 12.376.000 Дин или 189.827 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.238.000 Дин или 18.983 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.475.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.566.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090903-0792
Матични број субјекта: 07015852
Делатност субјекта: Рециклажа неметалних отпадака и остатака

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

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Виљушкар 2) Камион (ФАП) 3) Маказе за сечење жељеза 4) Камион (ФАП) 5) Колска вага (20 t)

2001. годину

Дин
17.238.000
22.364.000

**EУР
289.724
375.878

2002. годину

Дин
14.724.000
18.966.000

**EУР
243.957
314.241

Најважнији производи/услуге: 1) Секундарне сировине
Укупан број запослених: 52; од тога ВСС: 0

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за графичку делатност ГРАФО-ЦЕНТАР, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 238.000 Дин или 3.653 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 24.000 Дин или 365 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 48.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
720.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090903-0793
Матични број субјекта: 07075618
Делатност субјекта: Графичка делатност

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

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машина за штампу 2) Телефакс 3) Радни сто 4) Рачунска машина (NASKO)

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
1.680.000
2.199.000
Најважнији производи/услуге: 1) Штампање новина 2) Књиговез. и заврш. радови
Укупан број запослених: 12; од тога ВСС: 0

**EУР
28.236
36.959

2002. годину

Дин
719.000
823.000

**EУР
11.913
13.636

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за урбанистичко пројектовање високоградњу и инжењеринг ХИДРОПРОЈЕКАТ-ВИСОКОГРАДЊА, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 517.000 Дин или 7.923 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 52.000 Дин или 792 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 103.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
64.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090903-0794
Матични број субјекта: 07422733
Делатност субјекта: Просторно планирање

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословни простор на спрату (63)

1) Рачунари (486) 2) Штампачи

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
1.472.000
1.464.000
Најважнији производи/услуге: 1) Грађевински радови 2) Изградња хидрограђевинских објеката
Укупан број запослених: 6; од тога ВСС: 4

**EУР
24.740
24.606

2002. годину

Дин
3.021.000
3.220.000

**EУР
50.054
53.351

12) Основни подаци о субјекту приватизације: ШУМАДИЈА Друштвено предузеће за изградњу и одржавање, МЛАДЕНОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 878.000 Дин или 13.471 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 88.000 Дин или 1.347 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 176.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
515.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090903-0795
Матични број субјекта: 07046421
Делатност субјекта: Остали грађевински и специјализовани радови

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

1. Управна зграда (416) 2. Зграда "Шумадија" (120) 3. Зграда магацина (250) 4.
Локали (75) 5. Радионице (лим.,брав.,ел.) (300)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
767.000
1.338.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Камион (KAMAZ) 2) Камион-миксер (KAMAZ) 3) Камион (Zastava 640) 4) Дизалица (Toranjska) 5) Компресор (PKP)

**EУР
12.891
22.488

2002. годину

Дин
1.184.000
2.714.000

**EУР
19.617
44.967

Најважнији производи/услуге: 1) Грађевинске услуге 2) Издавање у закуп
Укупан број запослених: 3; од тога ВСС: 1

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за услуге и промет СИГУРНОСТ, КРАЉЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.919.000 Дин или 29.429 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 192.000 Дин или 2.943 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 384.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
399.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090903-0796
Матични број субјекта: 07356005
Делатност субјекта: Физичко и техничко обезбеђење и заштита имовине

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословни простор (37) - држалац

1) Путнички аутомобил (Zastava Yugo) 2) Путнички аутомобил (Zastava 128) 3) Канцелар. инвентар 4) Пиштољи

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге техн. и физич. обезб. имовине
Укупан број запослених: 95; од тога ВСС: 2

Дин
10.176.000
10.234.000

**EУР
171.031
172.006

2002. годину

Дин
15.156.000
15.383.000

**EУР
251.114
254.875

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за трговину на велико и мало металном робом ГРАМЕКС, СТАРА ПАЗОВА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 72.905.000 Дин или 1.118.222 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 7.290.000 Дин или 111.822 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 14.581.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.106.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090903-0797
Матични број субјекта: 08651051
Делатност субјекта: Трговина на мало металном робом, бојама

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

1. Пословница-управна зграда (1168) 2. Самопослуга 15 (514) 3. Продавница
"Кереметал" (282)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Камион (Mercedes 7.8 t) 2) Аутомобил-путнички (Omega 1.8 kw) 3) Виљушкар (Turbomatik) 4) Централателефонска (Barpfone) 5) Рачунари (pentium)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
8.963.000
150.644
9.746.000
10.239.000
172.090
12.681.000
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина металном робом 2) Трг.грађевинским материјалом 3) Трг. прехрамбеним производима 4) Трг. белом техником и кућним апаратима 5) Трг. робом широке потршње
Укупан број запослених: 73; од тога ВСС: 1

**EУР
161.478
210.107

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено издавачко предузеће НОТА са п.о., КЊАЖЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 10.750.000 Дин или 164.886 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.075.000 Дин или 16.489 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.150.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
816.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090903-0798
Матични број субјекта: 07208316
Делатност субјекта: Издавачка делатност

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословна зграда (852) 2. Зграда Јелашница (1020)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

1) Путничко возило (Ford) 2) Шприц кабина (L-2 sa ven.) 3) Путничко возило (Škoda Felicia) 4) Телефонска центала
(Panasonic)
2001. годину

Дин
18.838.000
17.921.000

**EУР
316.616
301.203

2002. годину

Дин
30.887.000
30.688.000

**EУР
511.755
508.458

Најважнији производи/услуге: 1) Нотатон 8 п 2) Нотатон 8 сп 3) Нотатон 17п 4) Нотатон 25с 5) Орфов инструментаријум
Укупан број запослених: 32; од тога ВСС: 3

