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), Београд од 9:00 до 17:00 часова у периоду од
14.11.2003. до 09.12.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 10.12.2003. 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 181203,
Агенција
за приватизацију, Центар за аукције, Теразије 23 (5. спрат),
Београд".

УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ,
ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ
ОДБИЈЕНА.
AУКЦИЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА: 18.12.2003.
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:
18.12.2003. 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 (18.12.2003.) 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 (18.12.2003.)
издатим физичким лицима који су држављани Републике
Србије.
У случају да је као средство плаћања депозита приложена
првокласна банкарска гаранција, она мора бити наплатива у
року од 48 сати од проглашења купца на аукцији.
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 14.11.2003. до 09.12.2003., 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 14.11.2003. 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: Предузеће за промет и производњу хемијске и техничке робе ТЕХНОХЕМИЈА АД, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 510.143.000 Дин или 7.663.890 *ЕУР-а што
представља 51,583 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 40.811.000 Дин или 613.111 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 81.623.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 29.234.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 181203-0823п
Матични број субјекта: 07032919
Делатност субјекта: Трговина на велико хемијским производима

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

1. Управна зграда (4667) 2. Магацини (25896) 3. Стовариште у Нишу (2914) 4.
Стовариште у Добановцима (5380) 5. Погон за паковање (2536) 6. Продавница 41
(273) 7. Продавница 43 (110) 8. Продавница 45 (116) 9. Продавница 49 (152)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Панасоник централа (КХ-Т336) 2) Рачунар (ИБМ-9406 МОД 500) 3) Лада Рива (3 ком.) 4) Линија за збирно
паковање (МОН600) 5) Компресор (Е4НФ 2010) 6) Пнеуматска пунилица (МИК/6СП 1000 В) 7) Пумпа са електро
мотором 3КW 8) Затварачица за боце (МЗПК/3ПП)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
**EУР
169.241.000
2.844.482
181.715.000
3.010.770
223.396.000
3.754.681
267.352.000
4.429.658
Најважнији производи/услуге: 1) Боје и лакови 2) Уља, мазива, изолациони и грађевински материјал 3) Производи базне хемије 4) Хемијска и помоћна средства 5) ХТЗ опрема и текстил 6) Гумено техничка роба и пластика
Укупан број запослених: 428; од тога ВСС: 37

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће КОБЕСТ, МЛАДЕНОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 493.657.000 Дин или 7.416.226 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 39.493.000 Дин или 593.298 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 78.985.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 105.991.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 181203-0824п
Матични број субјекта: 07047932
Делатност субјекта: Произвoдња производа од азбеста и слично

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

1. "Облоге"-различити објекти (6408) 2. "Текстил"-различити објекти (3798) 3.
"Југел"-произвoдна хала+анекс (4250) 4. Магацин сировина +догрaдња I и II (3078)
5. Магацини готове робе (1196)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (74838) – право коришћења

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1)» Water-jet» машина (различити) 2) ИТ календер са два ваљка (KD-It 30/15) 3) Азбестна карда (Bosson) 4) Дужни
сто-преса (16 MN) 5) Хидраулична преса 5,5 (HP 550)

2001. годину

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
365.086.000
6.136.105
394.109.000
362.660.000
6.095.331
393.593.000
Најважнији производи/услуге: 1) Привредни програм 2) Путнички програм 3) Ваљани производи и импрегнирана тканина 4) Манлох заптивке,компензатори 5) Предива од 0.5Nm до 2.5Nm
Укупан број запослених: 706; од тога ВСС: 46

**EУР
6.529.848
6.521.299

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за производњу неметала и грађевинског материјала ЗОРКА-НЕМЕТАЛИ, ШАБАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 580.297.197 Дин или 8.711.615 *ЕУР-а што
представља 77,71 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 96.615.145 Дин или 1.450.460 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 271.613.795 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
400.000.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 181204-0931
Матични број субјекта: 07160330
Делатност субјекта: Производња керамичких плочица и плоча

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

1. Производна хала керамичких плочица (14150) 2. Производна хала фасадне опеке
(7850) 3. Хала млина (590) 4. Погон хомогенизације (1970) 5. Зграда централне
радионице (551)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Велика пећ за печење плочица 2) Аутоматска хидраулична преса 3) Електронска колица управљања ласером 4)
Багер РСУ YO 4225 А 5) Преса за гумирање алата

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (105217) Пољопривредно земљиште: (930131)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
553.205.000
514.654.000

**EУР
9.297.892
8.649.938

2002. годину

Дин
607.263.000
593.913.000

**EУР
10.061.519
9.840.328

Најважнији производи/услуге: 1) Керамичке плочице 2) Производња и прерада глине 3) Производња опекарских производа 4) Производња неметалних сировина 5) Експлоатација и прерада камена
Укупан број запослених: 648; од тога ВСС: 55

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво ЈУГОЛАБОРАТОРИЈА, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 36.908.000 Дин или 549.042 *ЕУР-а што представља
63,658 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.845.000 Дин или 27.452 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.691.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.222.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 181203-0514п
Матични број субјекта: 07016077
Делатност субјекта: Остала трговина на велико

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

1. Пословна зграда у Змаја од Ноћаја (383) 2. Део зграде у Новом Саду (60)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Рачунари (6 ком.) (Пентијум) 2) Телефонска централа (Никола Тесла) 3) Мерач фреквенције (Контрон 6001)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
27.149.000
456.301
26.814.000
32.680.000
549.262
33.863.000
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја лабораторијског стакла 2) Продаја апарата, учила и школског намештаја 3) Продаја хемикалија 4) Продаја медицинске опреме и потрошног материјала 5) Извоз - увоз
Укупан број запослених: 57; од тога ВСС: 10

**EУР
444.271
561.064

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће трикотаже ЈАБЛАНИЦА, ЛЕБАНЕ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 11.935.000 Дин или 177.539 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 597.000 Дин или 8.877 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.193.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
594.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 181203-0669п
Матични број субјекта: 07186452
Делатност субјекта: Производња плетених и кукичаних пуловера

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

1. Управна зграда (682) 2. Производна хала (1436) 3. Магацин готове робе (580) 4.
Магацин сировина и техничке робе (468)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Парни котао 2) Путничко возило (Вектра) 3) Камион (Застава) 4) Путничко возило (Лада караван)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
6.056.000
101.785
6.836.000
114.895
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико мешовитом робом 2) Производња и продаја трикотажне одеће 3) Производња одеће
Укупан број запослених: 182; од тога ВСС: 2

2002. годину

Дин
6.174.000
18.533.000

**EУР
102.295
307.067

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Деоничарско друштво у мешовитој својини ДУНАВ ПРОМЕТ са п.о., ГОЛУБАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.171.000 Дин или 106.680 *ЕУР-а што представља
69,685 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 574.000 Дин или 8.534 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.147.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
918.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 181203-0890п
Матични број субјекта: 07291736
Делатност субјекта: Трговина на мало осталом мешовитом робом

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

1. Управна зграда Голубац (99) 2. Самоуслуга у приземљу стамбамбене зграде (162)
3. Стовариште у Браничеву (222) 4. Самоуслуга Винци (185) 5. Централни магацин
Лазинац (400) 6. Мотел Винци (300) 7. Самоуслуга Клење (78)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:
Исказан у:

2001. годину
Дин

Б) Најзначајнија опрема:

1) Телефон,факс 2) Рафови 3) Опрема за продавницу-рафови 4) Вага

**EУР

2002. годину
Дин

**EУР

Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

8.017.000
10.121.000
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико и мало мешовитом робом
Укупан број запослених: 25; од тога ВСС: 0

134.744
170.107

10.452.000
13.202.000

173.175
218.739

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвно предузеће за производњу, промет и услуге СТЕФИЛ КОМПАНИЈА, ВАЉЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 503.543.000 Дин или 7.490.622 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 40.283.000 Дин или 599.250 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 80.567.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 12.049.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 181203-0898п
Матични број субјекта: 07136447
Делатност субјекта: Производња осталог намештаја

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

1. Производна хала намештаја (10800) 2. Управна зграда (2200) 3. Производна хала
буради (3150) 4. Хала црних кутија (3456) 5. Хала комби доза (3456) 6. Хала СОКО
(2850) 7. Робна кућа Суботица (1700)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Кројач плоча 2) Линија коначне обраде плоча 3) ЦНЦ машина 4) Аутоматска линија за лакирање 5) Сушаре 6)
Линија за мотање 7) Линија за израду џакова 8) Транспортна средства 9) Рачунарска опрема 10) Канцеларијски
намештај 11) Телекомуникациона опрема

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
124.284.000
2.088.877
130.405.000
2.191.754
Најважнији производи/услуге: 1) Трпезаријске клупе 2) Комадни намештај 3) Дечије собе 4) Кухиње 5) Гарнитура за дневни боравак
Укупан број запослених: 850; од тога ВСС: 16

2002. годину

Дин
94.492.000
175.694.000

**EУР
1.565.604
2.911.010

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће САНЏАКТРАНС АУТОРЕМОНТ СЕРВИС, НОВИ ПАЗАР
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 11.416.000 Дин или 169.829 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.142.000 Дин или 16.983 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.283.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
654.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 181203-0980
Матични број субјекта: 07194064
Делатност субјекта: Одржавање и оправка моторних возила

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Сервисна хала (1630) 2. Дијагностика (196)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

1) Технички преглед (Брекон 2/3) 2) Маш. дизалице (ДБ-1 МАЗ) 3) Хидраулична дизалица (ГХД-12.5) 4) Лада
караван (2104)
2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин

**EУР

30.06.2003. годину

Дин
746.000
760.000
Најважнији производи/услуге: 1) Одржавање и оправка мотоцикала 2) Техничко испитавање 3) Продаја моторних возила 4) Продаја делова за моторна возила 5) Трговина на мало моторним горивом
Укупан број запослених: 32; од тога ВСС: 3

**EУР
11.097
11.305

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Деоничарско друштво АНГРОПРОМЕТ- ТЕКСТИЛ п.о.,Пожаревац, ПОЖАРЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 28.428.000 Дин или 422.893 *ЕУР-а што представља
62,804 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.411.000 Дин или 50.747 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.823.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.695.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 181203-0981
Матични број субјекта: 07198868
Делатност субјекта: Трговина на мало текстилом

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

1. Дирекција (117) 2. Дубравка-продавница (203) 3. Дрина-продавница (208) 4.
Робна кућа (517) 5. Коштана-продавница (119) 6. Мода-продавница (94) 7. Изборпродавница (94) 8. Зденка-продавница (97) 9. Минимаркет (362)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путничко возило (Лада караван) 2) Комби ривал

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
20.522.000
25.821.000
Најважнији производи/услуге: 1) Женска, мушка и дечија одећа 2) Завесе 3) Теписи
Укупан број запослених: 92; од тога ВСС: 0

**EУР
344.919
433.981

Дин
12.798.000
19.339.000

**EУР
212.045
320.421

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за прераду, замрзавање, складиштење и промет пољопривредних производа ХЛАДЊАЧА, ЧАЧАК
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 174.154.000 Дин или 2.590.682 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 20.898.000 Дин или 310.882 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 41.797.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 12.019.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 181203-0982
Матични број субјекта: 07319924
Делатност субјекта: Прерада и конзервисање другог воћа и поврћа

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

1. Хладњача са припремом (5613) 2. Расхладни магацин (1938) 3. Магацин
хладњача (1898) 4. Машинска сала (239) 5. Стари машински погон (460)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (32873)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Континуелни тунел за замрзавање 2) Машина за избијање коштица (Фригострој) 3) Линија за паковње
замрзнутог воћа (Еделман СР) 4) Машине за паковање (Литопапир) 5) Опрема за хлађење комора и складишта
(Фригострој)

2001. годину

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
83.187.000
1.398.148
61.530.000
88.650.000
1.489.966
41.790.000
Најважнији производи/услуге: 1) Дубоко замрзнута малина 2) Дубоко замрзнута јагода 3) Дубоко замрзнута купина 4) Дубоко замрзнута вишња 5) Дубоко замрзнута шљива
Укупан број запослених: 79; од тога ВСС: 4

**EУР
1.019.468
692.403

11) Основни подаци о субјекту приватизације: МИЕЛМОНТАЖА Акционарско друштво за изградњу енергетских постројења, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 25.766.000 Дин или 383.289 *ЕУР-а што представља
69,895 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.092.000 Дин или 45.992 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.184.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.978.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 181203-0983
Матични број субјекта: 07077742
Делатност субјекта: Производња расхладне опреме, осим кућне

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

1. Пословна зграда Трг Николе Пашића 8/V (250) 2. Пословна зграда Раковица (320)
3. Бокс гаража, Стевана Дукића 5 (18) 4. Посл. прост. у Земуну М. Бурсаћ 42 (2412)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Ауто дизалица (Tms 1150 Grove) 2) Ауто дизалица (Tms 475 Grove) 3) Ауто дизалица (32T "Coles") 4) Ауто
дизалица (Rt 60s Grove) 5) Ауто дизалица (ILR AD.16)

2001. годину

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
**EУР
23.504.000
395.038
21.036.000
348.538
25.793.000
433.510
29.261.000
484.815
Најважнији производи/услуге: 1) Производња расхладне и вентилационе опреме 2) Производња металних конструкција 3) Производња цистерни, резервоара и судова од метала 4) Производња парних котлова 5) Трговина на
велико металном робом, цевима, уређајима
Укупан број запослених: 87; од тога ВСС: 9

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и промет позамантерије и конфекције ЖУПЉАНКА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 205.406.000 Дин или 3.055.587 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 24.649.000 Дин или 366.670 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 49.297.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 14.951.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 181203-0984
Матични број субјекта: 07099983
Делатност субјекта: Остали непоменути текстилни предмети

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

1. Производна хала конфекције (1594) 2. Фабрика чичак траке (4483) 3. Производна
хала плетионе (542)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машина за плетење трака (4,6,8,10,12,16,20) 2) Шиваће машине за конфекцију (PFAFF) 3) Аутомати за ткање
трака (NF,NC,ND,NCG) 4) Аутомати за ткање чичак траке (NF 53 VL/AL) 5) Аутомати за ткање жакард етикета (MVC
150)
2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
129.690.000
2.179.737
120.622.000
2.027.329
Најважнији производи/услуге: 1) Производња ткане позамантерије 2) Производња плетене позамантерије 3) Чичак траке 4) Жакард траке 5) Текстилна галантерија
Укупан број запослених: 401; од тога ВСС: 15

Дин
87.678.000
98.387.000

**EУР
1.452.705
1.630.138

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за обуку возача ШУМАТОВАЦ доо, АЛЕКСИНАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.626.000 Дин или 113.444 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 915.000 Дин или 13.613 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.830.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
30.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 181203-0989
Матични број субјекта: 07670672
Делатност субјекта: Обука возача

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Зграда на полигону (554)

1) Теретно возило (Застава 650) 2) Путничко возило (5 ком.) (Југо) 3) Мотоцикл (Т-14) 4) Картинг 5) Електрична
пећ (АГГ-4kw)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (18224) – полигон за вожњу

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
826.100
1.028.124
Најважнији производи/услуге: 1) Обука возача 2) Промет роба и услуга 3) Трговина
Укупан број запослених: 7; од тога ВСС: 0

**EУР
13.885
17.280

2002. годину

Дин
1.151.100
2.224.193

**EУР
19.072
36.852

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено графичко-издавачко предузеће ТИМОК, КЊАЖЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.956.000 Дин или 29.102 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 196.000 Дин или 2.910 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 391.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.057.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 181203-0991
Матични број субјекта: 07127863
Делатност субјекта: Штампање, остало

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Зграда са магацином и котларницом - држалац (1284)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

1) Хајделберг (Sormz) 2) Компјутер са штампачем (Pentium)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин

Најважнији производи/услуге: 1) Блоковска роба 2) Књиге и брошуре
Укупан број запослених: 21; од тога ВСС: 1

**EУР
-

2002. годину

Дин
283.000
911.000

**EУР
4.689
15.094

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за одржавање зграда и станова ЧУКАРИЦА, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 335.000 Дин или 4.984 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 34.000 Дин или 498 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 67.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
235.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 181203-0992
Матични број субјекта: 06660169
Делатност субјекта: Постављање цевних инсталација

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Две просторије у сутерену стамбене зграде (28)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

1) Возни парк (Југо-3 ком.) 2) Алат (разно)

2001. годину

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге одржавања станова
Укупан број запослених: 15; од тога ВСС: 0

Дин
2.589.000
2.754.000

**EУР
43.514
46.287

Дин
4.412.000
4.516.000

**EУР
73.101
74.824

