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
24.12.2003. до 27.01.2004. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 28.01.2004. 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 050204,
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: 05.02.2004.
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:
05.02.2004. 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 (05.02.2004.) 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 (05.02.2004.)
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 24.12.2003. до 27.01.2004., 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 24.12.2003. 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: Акционарско друштво за производњу шећера ФАБРИКА ШЕЋЕРА, КОВИН
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 201.686.000 Дин или 2.950.258 *ЕУР-а што
представља 69,146 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 10.084.000 Дин или 147.513 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 20.169.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 134.784.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 050204-0044п
Матични број субјекта: 08044325
Делатност субјекта: Производња шећера

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

1. Главна производна хала (2850) 2. Сушара резанаца (630) 3. Котларница и
енергана (3360) 4. Магацин шећера број 1 (2304) 5. Магацин шећера број 2 (2224)
6. Стара кречана са складиштем (120) 7. Магацин сувих резанаца (3551)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (203363)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Технолошка опрема и објекти (ДДС-СМГ) 2) Енергана за производњу техничке паре и електричне енергије
(Минел) 3) Кречна пећ за производњу креча и СО2 гаса (Косик) 4) Силос за шећер 32000т (АБР) 5) Опрема станице
за дифузију ( Силвер 63) 6) Резалица репе (Putch) 7) Линија за паковање шећера (Хесер) 8) Линија за шећер у
коцке ( Elba Sales B.V.)

Дин
13.483.000
54.113.000
Најважнији производи/услуге: 1) Шећер 2) Суви резанац 3) Меласа 4) Пара, електрична енергија 5) Креч и CO2 гас
Укупан број запослених: 284; од тога ВСС: 11

**EУР
226.613
909.493

2002. годину

Дин
8.201.000
70.733.300

**EУР
135.879
1.171.954

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво фабрика шећера ШЕЋЕРАНА са п.о., СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 218.857.000 Дин или 3.201.433 *ЕУР-а што
представља 69,846 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 10.943.000 Дин или 160.072 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 21.886.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 195.437.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 050204-0073п
Матични број субјекта: 08013985
Делатност субјекта: Производња шећера

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

1. Производна хала (2850) 2. Режијска радионица (1684) 3. Магацин шећера I (3468)
4. Магацин шећера II (3468) 5. Магацин шећера III (3310) 6. Mагацин сувих резанаца
(3551) 7. Управна зграда (868) 8. Сушара резанаца (нова) (690)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (774679)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Шећер 2) Меласа 3) Суви резанац
Укупан број запослених: 454; од тога ВСС: 0

2001. годину

Дин
143.430.000
326.795.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Вагонске ваге 2) Резалице (Cantieri Navali, Putsch, NYSA) 3) Екстрактори (Silver, DC-30) 4) Линија
утовара/истовара 5) Филтери (Reggiana, Jedinstvo) 6) Кречне пећи (Eberhardt, Sanac-Jedinstvo) 7) Вакуум кувачи
(МИН, Ђуро Ђаковић, Јединство) 8) Центрифуге (Weibul) 9) Истовар и складиште репе (Мин,Ниш) 10) Сировара
(Силвер,-ДДС Ансалдо) 11) Рафинерија (ДДС,БМА,Waibull) 12) Сушара резанаца (БМА,Ђ.Ђаковић) 13) Кречана
(Sanac Eberhard)
**EУР
2.410.669
5.492.538

2002. годину

Дин
7.959.000
233.768.000

**EУР
131.870
3.873.217

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за прераду крупне коже ПАРТИЗАН са п.о., КРАГУЈЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 30.496.000 Дин или 444.954 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.440.000 Дин или 35.596 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.879.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
8.811.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 050204-0961п
Матични број субјекта: 07276869
Делатност субјекта: Штављење и дорада коже

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

1. Зграда фабрике (3928) 2. Зграда котларнице (280) 3. Котларница (241) 4. Управа
(323)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (74657)

Биланс успеха за:
Исказан у:

2001. годину
Дин

Б) Најзначајнија опрема:

1) Бачва за лужење (3ком) 2) Бачва (4ком) (900/700) 3) Гис машина (Gemata) 4) Преса (Mostadini) 5) Конвејер
(Unibilt)

**EУР

2002. годину
Дин

**EУР

Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

8.942.000
150.291
27.774.000
466.806
Најважнији производи/услуге: 1) Обућарски анилини 2) Набуци и напе 3) Тапацирунг и одевне напе 4) Шпалг велур и боксеви 5) Заштитне рукавице
Укупан број запослених: 178; од тога ВСС: 6

4.815.000
37.164.000

79.778
615.757

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ГРАДАЦ-ФАВРО, КЛАДОВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 29.828.000 Дин или 435.204 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.386.000 Дин или 34.814 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.772.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.649.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 050204-0965п
Матични број субјекта: 07247257
Делатност субјекта: Производња везних елемената, ланаца и слично

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

1. Фабричка хала-стара (1352) 2. Фабричка хала-нова (1084) 3. Зидана зградамагацин (150) 4. Управна зграда (325) 5. Магацин-дрвени (490) 6. Управна зграда у
изградњи (636)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Аутомат за ваљање (2 ком) (РАП-4 и РАП-7) 2) Аутомат за ковање (П-5Л) 3) Машина (Омега - "О") 4) Аутомат за
жљебљење вијака (4 ком) (ЗВ-01) 5) Струг (ПА 501/1500) 6) Струг (ПА 50/750) 7) Преса за ексере (2 ком) (ТХА
30/80)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
16.041.000
269.606
23.023.000
386.954
Најважнији производи/услуге: 1) Вијци од МЗ доМ6 2) Заковице ф3 до ф6 3) Вијци за дрво ф2 до ф6 4) Вијци за лим 2.9 до 4.8 5) Чивије и ексери
Укупан број запослених: 82; од тога ВСС: 1

2002. годину

Дин
21.437.000
24.611.000

**EУР
355.182
407.771

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за трговину електротехничком и металном робом на велико и мало НИШЕЛЕКТРО, НИШ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 76.544.000 Дин или 1.116.811 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.124.000 Дин или 89.345 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.247.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.212.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 050204-0969п
Матични број субјекта: 07133863
Делатност субјекта: Трговина на велико радио, тв и других апарата

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Магацин (2592) 2. Управно пословна зграда (1200)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

1) Опрема за трговину 2) Електронски рачунари 3) Лада (Рива 1300) 4) Лада (Самара) 5) Ауди 6) Поли

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
28.534.000
36.957.000
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико и мало електротехничком и металном робом
Укупан број запослених: 113; од тога ВСС: 3

**EУР
479.579
621.147

2002. годину

Дин
15.441.000
29.486.000

**EУР
255.836
488.543

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво АГРОПРОМЕТ, КРУШЕВАЦ

Шифра аукцијске продаје: 050204-0970п
Матични број субјекта: 07191669
Делатност субјекта: Продаја делова, прибора за моторна возила

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

1. Локал број 4 (корисник-ванкњижно) (142) 2. Локал број 3 (корисник-ванкњижно)
(219) 3. Локал бр.1 (корисник-ванкњижно) (351) 4. Локал број 2 (корисникванкњижно) (151) 5. Хала аутосервиса-зграда ИМТ-а (корисник-ванкњижно) (880)
6. Аутосервис (корисник-ванкњижно) (3200)
В) Земљиште (м²):

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 160.352.000 Дин или 2.339.607 *ЕУР-а што
представља 69,573 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 8.018.000 Дин или 116.980 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 16.035.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 14.851.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Брусилица Егализирка (ТОС ХОСТИВАР) 2) Керксер машина за топло прање (Керксер) 3) Трактор ИМТ (539) 4)
Дизалица електрична (МАД-2) 5) Моторна косилица (ДМБ)

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
95.566.000
1.606.205
72.680.000
110.163.000
1.851.541
100.684.000
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја моторних возила 2) Трговина на велико грађевинским машинама 3) Трговина на велико пољопривредним машинама 4) Транспортне услуге 5) Технички преглед
Укупан број запослених: 235; од тога ВСС: 23

**EУР
1.204.208
1.668.197

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Берберско занатско друштвено предузеће са п.о. РАД, ВАЉЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 424.000 Дин или 6.193 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 21.000 Дин или 300 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 41.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
5.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 050204-0972п
Матични број субјекта: 07135939
Делатност субјекта: Фризерски и други третмани за улепшавање

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Нема (0)

1) Зидни сат 2) Столица за децу 3) Хауба за косу 4) Радни ормарић 5) Камин пећ

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
295.000
343.000

**EУР
4.958
5.765

2002. годину

Дин
309.000
517.000

**EУР
5.120
8.566

Најважнији производи/услуге: 1) Берберско фризерске услуге
Укупан број запослених: 5; од тога ВСС: 0

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и промет позамантерије и конфекције ЖУПЉАНКА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 206.634.000 Дин или 3.014.876 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 16.531.000 Дин или 241.190 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 33.061.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 15.041.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 050204-0984п
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:

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)

2001. 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: 402; од тога ВСС: 17

2002. годину

Дин
87.678.000
98.387.000

**EУР
1.452.705
1.630.138

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за обуку возача ШУМАТОВАЦ доо, АЛЕКСИНАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.672.000 Дин или 111.933 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 614.000 Дин или 8.955 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.227.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
31.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 050204-0989п
Матични број субјекта: 07670672
Делатност субјекта: Делатност школе за возаче

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Зграда на полигону (554)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (18224)

Биланс успеха за:

1) Теретно возило (Застава 650) 2) Путничко возило (5 ком.) (Југо) 3) Мотоцикл (Т-14) 4) Картинг 5) Електрична
пећ (АГГ-4kw)
2001. годину

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

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

Дин
1.151.100
2.224.193

**EУР
19.072
36.852

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ПРОКУПАЦ, ПРОКУПЉЕ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 256.010.000 Дин или 3.735.294 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 30.721.000 Дин или 448.235 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 61.442.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 40.650.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 050204-1048
Матични број субјекта: 07187394
Делатност субјекта: Производња дестилованих алкохолних пића

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

1. Објекти подрума (2800) 2. Пријемно грло (800) 3. Пунионица флаша (372) 4.
Магацин готових производа (1100) 5. Хала са анексом (1670)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Термофиникатор (Dieme-Dionizio) 2) Затварачица (Bortaini TV 1/008) 3) Пуњач комплет (Alex-Inox) 4)
Аутоматска етикерка 5) Машина за прање флаша (Teba 14-A)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (30827) Пољопривредно земљиште: (14810)

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
78.460.000
108.483.000

**EУР
1.318.700
1.823.305

2002. годину

Дин
82.743.000
117.887.000

**EУР
1.370.939
1.953.227

Најважнији производи/услуге: 1) Производња природних ракија и вина
Укупан број запослених: 178; од тога ВСС: 12

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу, трговину и услуге ИСКРА МЕТАЛ, НОВИ ПАЗАР
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 41.253.000 Дин или 601.903 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.125.000 Дин или 60.190 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.251.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.853.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 050204-1049
Матични број субјекта: 07654138
Делатност субјекта: Производња осталих металних производа

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

1. Металска радионица са помоћним објектом (2058) 2. Портирница (6)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
3.285.000
4.207.000
Најважнији производи/услуге: 1) Алуминијумске тепсије 2) Алуминијумске шерпе
Укупан број запослених: 53; од тога ВСС: 3

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машине (Drubanzi) 2) Пресе 3) Возило Комби (Форд) 4) Возило "Голф"

**EУР
55.212
70.708

2002. годину

Дин
2.457.000
16.447.000

**EУР
40.709
272.504

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштво са ограниченом одговорношћу за промет робе на велико и мало ПАРТИЗАН са п.о., ТОПОЛА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 32.567.000 Дин или 475.163 *ЕУР-а што представља
66,367 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.908.000 Дин или 57.020 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.816.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.894.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 050204-1050
Матични број субјекта: 07123680
Делатност субјекта: Неспецијализована трговина на мало - храна

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

1. Робна кућа (911) 2. Магацин I Топола (461) 3. Продавница "Центар" (310) 4.
Магацин II Топола (217) 5. Зграда дирекције (579)
В) Земљиште (м²): 100

Биланс успеха за:

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Расхладне витрине и фрижидери 2) Рафови, касе 3) Остала опрема за малопродајне објекте

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
Дин
**EУР
3.289.000
55.279
1.670.000
27.670
14.861.000
249.773
25.770.000
426.974
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на мало храном 2) Трговина на велико пољопривредним производима 3) Трговина на велико предметима за домаћинство 4) Остала трговина на велико 5) Складишта и стоваришта
Укупан број запослених: 96; од тога ВСС: 0

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ГАЛЕНИКА-ПЛАСТИКА, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 53.278.000 Дин или 777.355 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.393.000 Дин или 93.283 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.787.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.360.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 050204-1051
Матични број субјекта: 07725540
Делатност субјекта: Производња осталих производа од пластике

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

1. Управна зграда (1026) 2. Хала картонске амбалаже (600) 3. Хала производње
(3042) 4. Магацин сировина (700)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машина за бризгање пластике М 54 (Белматик 1250/380Е) 2) Машина за бризгање пластике М 55 (Куасу
1000*4000) 3) Машина за бризгање пластике М 10 (Белматик 1250/380Е) 4) Машина за бризгање пластике М 19
(Техника 65/90 СР) 5) Машина за бризгање пластике М 30 (Краус Мафеи 50-210) 6) Машина за бризгање пластике
М 1 (Куасу 1000*4000) 7) Машина за бризгање пластике М 2 (КМ 600*3750)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
**EУР
42.417.000
712.915
31.125.000
515.699
45.593.000
766.295
40.856.000
676.928
Најважнији производи/услуге: 1) Програм широке потрошње: пластична амбалажа 2) Програм дуване и бризгане амбалаже, паковање фармацеутских производа 3) Медицински програм: контрацептивна средства, лабораторијски
материјал
Укупан број запослених: 130; од тога ВСС: 10

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за експлоатацију и прераду камена КАМЕНОЛОМ, КРУПАЊ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 43.733.000 Дин или 638.076 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.248.000 Дин или 76.569 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 10.496.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 11.873.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 050204-1052
Матични број субјекта: 17255479
Делатност субјекта: Вађење кречњака, сировог гипса и креча

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

1. Пословна зграда - управа и радионица (290) 2. Управна зграда у изградњи (450)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
5.435.000
11.215.000
Најважнији производи/услуге: 1) Камен за шећеране 2) Туцаник 3) Ризла 4) Агрегати
Укупан број запослених: 45; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:

1) Дробилично постројење (СП 50 "Словенија") 2) Дробилица III-F020 ("Механика" Алексинац) 3) Покретни
компресор ("Ингерсол" Ранд) 4) Бушећа гарнитура ("Ингерсол" Ранд) 5) Хидраулични багер ("БГХ-1000" 14.
Октобар) 6) Утоваривач точкаш ("УЛТ 220/4" 14. Октобар) 7) Утоваривач точкаш ("УЛТ 160" 14. Октобар)
**EУР
91.348
188.494

2002. годину

Дин
12.079.000
23.612.000

**EУР
200.133
391.219

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за сервисирање биротехничке опреме и трговину ТЕХНИКА БИРОТРОНИК, БЕОГРАД

Шифра аукцијске продаје: 050204-1053
Матични број субјекта: 17306669
Делатност субјекта: Одржавање, оправка биро и сличних машина

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

1. Подрум - сутерен, к.п. 2186/1 КО Стари Град (85)
В) Земљиште (м²):

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 5.240.000 Дин или 76.455 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 629.000 Дин или 9.174 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.258.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
106.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Полица за машине (2 ком.) 2) Ротирајућа столица 3) Дактило столица

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
496.000
8.336
496.000
8.336
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге одржавања биротехничке опреме: писаће машине, фотокопир апарати, рачунари, факс машине итд.
Укупан број запослених: 3; од тога ВСС: 0

2002. годину

Дин
32.000
31.000

**EУР
530
514

16) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу и прераду пластичних маса ПЛАСТИКА, КЛАДОВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 58.580.000 Дин или 854.707 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 7.030.000 Дин или 102.565 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 14.059.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.216.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 050204-1054
Матични број субјекта: 17201859
Делатност субјекта: Производња пластичних маса, примарни облици

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

1. Хала I са анексом (1695) 2. Хала II са анексом (1836) 3. Технички сервис (309) 4.
Управна зграда (320)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (43276)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Гранулатори (Amut,Trusiona,Union) 2) Мешачи (Diozna,Amut,Union) 3) Дуваљка Г-1 4) Дозатор компоненти 5)
Екструдери 6) Бризгалица (0.270 Г)

Дин
59.490.000
56.216.000
Најважнији производи/услуге: 1) Гранулат 2) Ламперија 3) Гарнишне 4) Водоводна PVC црева 5) Дренажне цеви
Укупан број запослених: 108; од тога ВСС: 2

**EУР
999.866
944.838

2002. годину

Дин
41.565.000
49.101.000

**EУР
688.675
813.537

