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 22.08.2003. до 19.09.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 22.09.2003. 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 300903,
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: 30.09.2003.
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:
30.09.2003. 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 (30.09.2003.) 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 (30.09.2003.)
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 22.08.2003. до 19.09.2003., 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 22.08.2003. 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 графичко предузеће НЕГОТИНСКА ШТАМПАРИЈА, НЕГОТИН
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 15.767.000 Дин или 241.823 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 788.000 Дин или 12.091 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.577.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.649.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 300903-0315п
Матични број субјекта: 17036572
Делатност субјекта: Графичка делатност

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Зграда фабрике (4026) 2. Продавница бр.1 (21)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

1) Аутомобил (Југо поло) 2) Компјутер-припремни (Пентиум) 3) Припрема (Епсон)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
10.975.000
12.809.000
Најважнији производи/услуге: 1) Школски прибор 2) Часописи,књиге 3) Новине 4) Обрасци разни
Укупан број запослених: 49; од тога ВСС: 2

**EУР
184.460
215.285

2002. годину

Дин
11.679.000
13.309.000

**EУР
193.505
220.512

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ВАТРОСПРЕМ производња и промет ватрогасних справа и уређаја, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 347.999.000 Дин или 5.337.353 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 27.840.000 Дин или 426.988 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 55.680.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
5.251.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 300903-0769п
Матични број субјекта: 07007361
Делатност субјекта: Производња камиона и специјалних возила

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

1. Хала I (6528) 2. Хала II (4224) 3. Управна зграда (4454) 4. Портирница (60) 5.
Магацин боје и лакова (57)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (38000)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Фарбара апарата (Цер Чачак) 2) Фарбара возила (Цер Чачак) 3) Хидраулична бушилица (Иво Лола) 4) Струг
Трауб аутомат (Првомајска) 5) Компресорска станица (Универзал)

2001. годину

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
**EУР
85.085.000
1.430.048
84.954.000
1.407.572
93.222.000
1.566.809
90.480.000
1.499.130
Најважнији производи/услуге: 1) Производња противпожарних возила 2) Производња комуналних возила 3) Производња противпожарних апарата 4) Производња стабилних противпожарних система 5) Услуге сервисирања
Укупан број запослених: 296; од тога ВСС: 22

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу и трговину ФАБРИКА КОЖЕ УЖИЦЕ, УЖИЦЕ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 76.193.000 Дин или 1.168.599 *ЕУР-а што представља
68,621 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.810.000 Дин или 58.430 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.619.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
8.409.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 300903-0772п
Матични број субјекта: 17296698
Делатност субјекта: Штављење и дорада коже

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

1. Фабричке зграде конфекције (1400) 2. Хала за производњу крзна (1008) 3.
Производна хала кожаре (3353) 4. Магацин за сушење вуне (448)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Пољопривредно земљиште: (1536)

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машина за лешење 2) Маш.за штоловање 3) Маш. за брушење коже (Mersifrej-Kostroj) 4) Шприц линије-2
(Kostroj) 5) Фалц маш.и пегле-2+4 (Planimatik)

Дин
**EУР
89.689.000
1.507.429
87.560.000
1.471.646
Најважнији производи/услуге: 1) Одевна напа 2) Обућарска напа 3) Рукавичарска напа 4) Поставна кожа 5) Крзно од домаћих животиња
Укупан број запослених: 234; од тога ВСС: 0

2002. годину

Дин
125.937.000
120.259.000

**EУР
2.086.604
1.992.528

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено трговинско предузеће СТРЕЛА-КОМЕРЦ, ВАЉЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 34.074.000 Дин или 522.604 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.407.000 Дин или 52.260 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.815.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
644.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 300903-0811
Матични број субјекта: 07274050
Делатност субјекта: Трговина на велико возилима и деловима

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

1. Управна зграда-канц. (држалац) (309) 2. Управна зграда-кула (држалац) (100)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Аутоделови
Укупан број запослених: 12; од тога ВСС: 1

Дин
6.172.000
8.142.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Телефакс (Панасоник) 2) Штампач (Епсон) 3) Део компјутера (програм, диск)

**EУР
103.735
136.845

2002. годину

Дин
6.436.000
7.470.000

**EУР
106.636
123.768

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено аутосаобраћајно предузеће СТРЕЛА ОБРЕНОВАЦ са по, ОБРЕНОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 10.598.000 Дин или 162.537 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.060.000 Дин или 16.254 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.120.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
6.200.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 300903-0812
Матични број субјекта: 07056281
Делатност субјекта: Превоз путника у градском саобраћају

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

1. Управна зграда (210) 2. Хала дневне неге (у изградњи) (247) 3. Портирница (12)
4. Магацин резервних делова (77) 5. Радионица (135)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: Услуге транспорта
Укупан број запослених: 83; од тога ВСС: 0

2001. годину

Дин
31.428.000
37.097.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Аутобус (IK 401) 2) Аутобус (IK 104 P) 3) Аутобус (Neobus) 4) Аутобус (Neobus) 5) Аутобус (Neobus)

**EУР
528.219
623.500

2002. годину

Дин
46.691.000
52.558.000

**EУР
773.606
870.814

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ИСХРАНА за производњу пекарских производа и промет са п.о., АЛЕКСИНАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 14.443.000 Дин или 221.518 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.444.000 Дин или 22.152 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.889.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.868.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 300903-0813
Матични број субјекта: 07327595
Делатност субјекта: Производња хлеба и пецива

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

1. Произв.хала са магацином (1513) 2. Гаража (147) 3. Киоск-монтажни (18)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Хлеб 2) Пециво
Укупан број запослених: 47; од тога ВСС: 1

2001. годину

Дин
31.327.000
31.237.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Линија за произв.хлеба (Минел,Гостол) 2) Котларн.са 2 парна котла (Емо) 3) Електрична пећ (Пам)

**EУР
526.522
525.009

2002. годину

Дин
38.734.000
38.590.000

**EУР
641.770
639.384

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Експорт импорт предузеће ЈАРМЕНОВЦИ фабрика за прераду воћа и поврћа, ЈАРМЕНОВЦИ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 167.521.000 Дин или 2.569.309 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 20.102.000 Дин или 308.317 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 40.205.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
8.306.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 300903-0814
Матични број субјекта: 07123124
Делатност субјекта: Прерада и конзервисање других воћа и поврћа

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

1. Фабричка хала са хладњачом (5215) 2. Нова котларница (710) 3. Нови магацин
(720) 4. Магацин картонске амбалаже (196) 5. Управна зграда-стара фабрика (1742)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Пољопривредно земљиште: (8763)

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Тунел за дубоко замрзавање 2) Аутоклав машина за дубоко замрзавање (3 ком.) 3) Пастеризатор 4) Упарна
станица са 5 упаривача

2001. годину

Дин
**EУР
110.833.000
1.862.802
112.295.000
1.887.374
Најважнији производи/услуге: 1) Пастеризована вишња 2) Компоти 3) Мармеладе и џемови 4) Смрзнуто воће 5) Стерилисана боранија 6) Ђувеч 7) Смрзнуто поврће
Укупан број запослених: 190; од тога ВСС: 4

2002. годину

Дин
108.689.000
118.033.000

**EУР
1.800.828
1.955.646

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Трговинско предузеће за промет на велико и мало експорт-импорт ТЕХНОПРОМЕТ-НИШ А.Д., НИШ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 62.412.000 Дин или 957.238 *ЕУР-а што представља
67,256 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.241.000 Дин или 95.724 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.482.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.234.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 300903-0815
Матични број субјекта: 07174217
Делатност субјекта: Трговина на велико опремом за грејање

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

1. Управна зграда (579) 2. Магацин (бетонска хала) (1620) 3. Малопродаја
(продавница) (608) 4. Метални хангар (354) 5. Пословни објекат - Душанова 98
(608)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (26603)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Колска вага (ТОПЕТО) 2) Вагонска вага (Металотехна) 3) Путничко возило (Опел ОМЕГА) 4) Клима уређаји (ЕИ
АД) 5) Телефонска централа (ИСКРА)

2001. годину

Дин
**EУР
14.231.000
239.185
22.886.000
384.652
Најважнији производи/услуге: 1) Топловаљани лимови 2) Хладноваљани лимови 3) Електроде 4) Жице за варење 5) Профили
Укупан број запослених: 74; од тога ВСС: 8

2002. годину

Дин
9.440.000
17.404.000

**EУР
156.408
288.361

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за хидроградњу ХИДРОГРАДЊА, ВРШАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 22.472.000 Дин или 344.660 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.247.000 Дин или 34.466 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.494.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.264.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 300903-0816
Матични број субјекта: 08123837
Делатност субјекта: Изградња хидрограђевинских објеката

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

1. Управна зграда и подрум (502) 2. Хала за ремонт машина (332) 3. Гаража за
ремонт багера (150) 4. Гаража за путничка возила (165) 5. Ковачница (104)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Разни ископи
Укупан број запослених: 39; од тога ВСС: 2

2001. годину

Дин
6.165.000
10.643.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Багер Оренштајн (2 ком) (РХ 12) 2) Багер хидраул. Радоје Дакић (РД Г1000) 3) Багер Сајлаш (2 ком) (Е-652) 4)
Булдожер (3 ком) (Д 493) 5) Нисконосеће приколице (2 ком) (Горица 35, 40 т)

**EУР
103.617
178.880

2002. годину

Дин
14.219.000
17.145.000

**EУР
235.589
284.069

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за транспортно-претоварне услуге у друмском собраћају БОРА КЕЧИЋ-АУТОЦЕНТАР-КИПЕРИ-ПРЕТОВАР АД, ОБРЕНОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 78.622.000 Дин или 1.205.852 *ЕУР-а што представља
69,398 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 7.862.000 Дин или 120.585 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 15.724.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.912.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 300903-0817
Матични број субјекта: 17408020
Делатност субјекта: Превоз робе у друмском саобраћају

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

1. Пословна зграда (1962) 2. Монтажни магацин (720) 3. Канцеларијски и маг.
простор (300)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Транспортне услуге 2) Технички преглед
Укупан број запослених: 85; од тога ВСС: 0

2001. годину
Дин
0
0

Б) Најзначајнија опрема:

1) Камион (Татра) 2) Камион (Татра Кипер) 3) Камион (ФАП) 4) Камион (Камаз)

**EУР
0
0

2002. годину

Дин
6.307.000
9.237.000

**EУР
104.498
153.044

