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, Београд, Теразије 23 од 9:00 до
17:00 часова у периоду од 27.08.2004. до 24.09.2004. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 27.09.2004. 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 051004,
Агенција
за приватизацију, Београд, Теразије 23".

УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ,
ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ
ОДБИЈЕНА.
AУКЦИЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА: 05.10.2004.
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:
05.10.2004. 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 (05.10.2004.) 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 (05.10.2004.)
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 27.08.2004. до 24.09.2004., 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 27.08.2004. 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 трикотажа ОЛГА МИЛОШЕВИЋ, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 113.831.000 Дин или 1.549.891 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 9.106.000 Дин или 123.991 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 18.213.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.667.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 051004-0272п
Матични број субјекта: 07163541
Делатност субјекта: Производња плетених и кукичаних пуловера

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

1. Стари производни погон (1867) 2. Нова производна управна зграда (2572)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (19000)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
25.526.000
63.148.000
Најважнији производи/услуге: 1) Џемпери 2) Пуловери 3) Комплети 4) Туника 5) Сукње
Укупан број запослених: 172; од тога ВСС: 4

Б) Најзначајнија опрема:

1) Плетеће машине (Stoll-CMCA 3 B) 2) Плетеће машине (Protti PFS) 3) Конфекцијске машине (Rimoldi Overloh) 4)
Конфекцијске машине (Nechi Step) 5) Конфекцијске машине (Rimoldi Iberdek)

**EУР
422.931
1.046.276

2003. годину

Дин
9.812.000
51.245.000

**EУР
150.822
787.694

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Рударско производно грађевинско предузеће 23. НОВЕМБАР, ТУТИН
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 10.893.000 Дин или 148.319 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.307.000 Дин или 17.798 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.614.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
322.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 051004-0721
Матични број субјекта: 07175710
Делатност субјекта: Вађење шљунка и песка

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

1. Управна зграда (461) 2. Столарска радионица (600) 3. Магацин готових
производа (120) 4. Магацин са канцеларијом (44)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Опрема за млевење камена (СЦТ Љубљана) 2) Бетоњерка са силосима ("Градис" Љубљана) 3) Столарске машине
4) Грађевинске машине 5) Опрема за производњу бетона и бетонских елемената 6) Булдожер и утоваривач

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (22861) Пољопривредно земљиште: (32369)

Биланс успеха за:

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Дин
**EУР
Дин
1.127.000
18.673
49.000
12.593.000
208.649
11.518.000
Најважнији производи/услуге: 1) Вађење и прерада камена 2) Груби грађевински радови 3) Уградња столарије 4) Производња столарије 5) Производња бетонских елемената
Укупан број запослених: 71; од тога ВСС: 3

**EУР
753
177.045

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће фабрика пумпи ЈАСТРЕБАЦ-ФАБРИКА ПУМПИ акционарско друштво, НИШ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 284.104.000 Дин или 3.856.314 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 34.092.000 Дин или 462.758 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 68.185.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 20.705.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 051004-1212
Матични број субјекта: 07133871
Делатност субјекта: Производња пумпи и компресора

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

1. Нова хала за производњу пумпи са анексом (8690) 2. Производна хала, бравара
и стругара (2884) 3. Складиште репроматеријала и готове робе (1350) 4. Отворено
складиште одливака (3840)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Група универзалних стругова (PA 501M/1000) 2) Група вертикалних глодалица (GVK-2N) 3) Група радијалних
глодалица (TRB 40) 4) Група брусилица (AFC 1500 AF) 5) Линија за заваривање (QWIKI) 6) Виљушкар (Торбома ТУ32)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (88357) Пољопривредно земљиште: (69157)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
169.858.000
190.576.000

**EУР
2.814.315
3.157.584

2003. годину

Дин
115.041.000
165.986.000

**EУР
1.768.311
2.551.393

Најважнији производи/услуге: 1) Пумпе 2) Пумпна постројења 3) Арматура 4) Мале водене турбине 5) Винарска опрема
Укупан број запослених: 464; од тога ВСС: 28

4) Основни подаци о субјекту приватизације: ПАРТИЗАНКА Акционарско друштво, ЧАЧАК
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 128.333.000 Дин или 1.747.344 *ЕУР-а што
представља 68,838 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 12.833.000 Дин или 174.734 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 25.667.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
8.471.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 051004-1213
Матични број субјекта: 17280058
Делатност субјекта: Трговина на мало текстилом

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

1. Робна кућа "Партизанка" II спрат (2051) 2. Робна кућа "Партизанка" III, IV спрат
(1908) 3. Магацин у Ломиној улици (112)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (6489)

Биланс успеха за:

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
16.619.000
43.449.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Комбиновано возило 2) Камион сандучар мерно возило 3) Котловно постројење

**EУР
275.354
719.891

2003. годину

Дин
9.353.000
19.722.000

**EУР
143.766
303.150

Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на мало текстилом
Укупан број запослених: 208; од тога ВСС: 2

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ЗЛАТИБОР-СТАНДАРД, УЖИЦЕ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 9.334.000 Дин или 127.096 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 933.000 Дин или 12.710 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.867.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.142.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 051004-1214
Матични број субјекта: 17184571
Делатност субјекта: Кантине

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

1. Пословни простор, Немањина 106 (73) 2. Зидана зграда 1 (265) 3. Зидана зграда
2 (265) 4. Зграда за радничку мензу (173)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
14.497.000
19.121.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путничко возило (Шкода октавиа) 2) Возило (Југо Флорида - поли) 3) Возило "Ривал" (ИД-35,8-фургон) 4)
Возило (ТАМ 75 Т)

**EУР
240.196
316.809

2003. годину

Дин
20.192.000
20.231.000

**EУР
310.374
310.973

Најважнији производи/услуге: 1) Услуге смештаја 2) Услуге исхране
Укупан број запослених: 54; од тога ВСС: 0

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ПРЊАВОР МАЧВАНСКИ, ПРЊАВОР
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.832.000 Дин или 38.554 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 386.000 Дин или 5.254 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 772.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
10.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 051004-1215
Матични број субјекта: 06505856
Делатност субјекта: Рециклажа металних отпадака и остатака

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Кућица са оградом (90) 2. Надстрешница (144)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

1) Камион (ФАП 13-14) 2) Витрина дводелна 3) Сто канцеларијски 4) Кухиња храстова

2002. годину

Дин
3.393.000
4.779.000

**EУР
56.217
79.182

2003. годину

Дин
739.000
1.664.000

**EУР
11.359
25.578

Најважнији производи/услуге: 1) Сортирање отпадног гвожђа, лима, алуминијума, папира
Укупан број запослених: 7; од тога ВСС: 0

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Грађевинско предузеће 7. ЈУЛИ Акционарско друштво, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 144.182.000 Дин или 1.963.144 *ЕУР-а што
представља 69,391 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 17.302.000 Дин или 235.577 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 34.604.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 19.316.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 051004-1216
Матични број субјекта: 07023111
Делатност субјекта: Груби грађевински радови

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

1. Управна зграда, Мајке Јевросиме 47-49 (1614) 2. Самачки хотел, Ул. 10
Авијатичара 2-4 (1058) 3. Фабрика станова, Сланачки пут 26 (526)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Силос стабилни 2) Аутоматски дозатор 3) База мешалица за бетон 4) Сепарација шљунка 5) Мешалица за бетон
(ФАГРАМ)

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Дин
**EУР
Дин
156.797.000
2.597.912
264.011.000
166.344.000
2.756.093
245.295.000
Најважнији производи/услуге: 1) Стамбени и пословни простор 2) Природни и сепарисани шљунак 3) Бетонска и армирано бетонска галантерија 4) Свежа бетонска маса
Укупан број запослених: 386; од тога ВСС: 14

**EУР
4.058.149
3.770.463

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће СЕЛЕКЦИЈА завод за шећерну репу, АЛЕКСИНАЦ

Шифра аукцијске продаје: 051004-1217
Матични број субјекта: 07153619
Делатност субјекта: Гајење жита и других усева и засада, истраживање у биотехничким
наукама

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

1. Управна зграда (250) 2. Нова лабораторија (315) 3. Магацин за семе (1440) 4.
Производна хала (720) 5. Дорађени магацин (600) 6. Надстрешница 1 и 2 (1120)
В) Земљиште (м²): Пољопривредно земљиште: (632860)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 91.671.000 Дин или 1.248.174 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 11.001.000 Дин или 149.781 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 22.001.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.210.000 Дин

Б) Најзначајнија опрема:

1) Трактор (Беларус) 2) Путничко возило (Југо Флорида) 3) Клима уређај 4) Житна сејалица 5) Ротациона косилица

2002. годину

2003. годину

Дин
**EУР
Дин
**EУР
54.780.000
907.630
61.992.000
952.887
61.638.000
1.021.258
60.725.000
933.412
Најважнији производи/услуге: 1) Инкрустрирано моногермно семе шећерне репе 2) Семе сточне репе 3) Дорађено мултигермно семе шећерне репе 4) Пшеница 5) Луцерка (бале, дорађено семе) 6) Сточни грашак 7) Кукуруз
шећерац
Укупан број запослених: 83; од тога ВСС: 14

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Метално монтажно инсталатерско предузеће ПАРТИЗАН, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 104.219.000 Дин или 1.419.013 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 12.506.000 Дин или 170.282 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 25.012.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.414.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 051004-1218
Матични број субјекта: 07018649
Делатност субјекта: Изолациони радови

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

1. Производна хала, М. Јовановића 5 (2018) 2. Управна зграда, М. Јовановића 5
(177) 3. Лимарска радионица, Милорада Јовановића 5 (193) 4. Магацин грејања, М.
Јовановића 5 (148)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:
Исказан у:

2002. годину
Дин

Б) Најзначајнија опрема:

1) Транспортно средство (128 Скала 55 Ц) 2) Брусилица електрична (Галеб) 3) Писаћи сто (Quarq 180)

**EУР

2003. годину
Дин

**EУР

Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

18.347.000
303.985
13.905.000
213.736
21.807.000
361.312
17.962.000
276.096
Најважнији производи/услуге: 1) Израда и монтажа металних конструкција 2) Израда и монтажа грађевинске и алуминијумске браварије 3) Израда и монтажа климатизације и вентилације 4) Монтажа и реконструкција централног
грејања 5) Израда и монтажа грађевинске лимарије
Укупан број запослених: 75; од тога ВСС: 4

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за рударско-геолошка истраживања ИСТРАЖНИ РАДОВИ, ЗАЈАЧА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.388.000 Дин или 59.739 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 527.000 Дин или 7.169 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.053.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
387.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 051004-1219
Матични број субјекта: 17116282
Делатност субјекта: Испитивање терена бушењем и сондирањем

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

1. Пословни простор - Лозница (88) 2. Самачки хотел (656) 3. Зграда ДИТ-а Зајача
(200) 4. Магацин Зајача (215)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Компресор (Фаграм 705) 2) Кварцна пећ 3) Путничко возило (Лада Нива) 4) Канцеларијска фотеља

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (5954) Пољопривредно земљиште: (9590)

Биланс успеха за:

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
2.259.000
7.278.000

**EУР
37.429
120.587

2003. годину

Дин
3.229.000
14.073.000

**EУР
49.633
216.318

Најважнији производи/услуге: 1) Услуге бушења
Укупан број запослених: 44; од тога ВСС: 5

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Аутосаобраћајно друштвено предузеће 7. ЈУЛИ, ШАБАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 312.644.000 Дин или 4.256.880 *ЕУР-а што
представља 68,915 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 37.517.000 Дин или 510.826 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 75.035.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 54.624.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 051004-1220
Матични број субјекта: 07168578
Делатност субјекта: Превоз путника у друмском саобраћају

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

1. Аутобуска станица Шабац (2533) 2. Аутобуска станица Мачванска Митровица (97)
3. Аутобуска станица Богатић (206) 4. Аутобуска станица Крупањ (232) 5. Ремонтна
хала (3945) 6. Сервисна хала (1140) 7. Палата "Јадран", Немањина 4, Београд (139)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Аутобуси градског и приградског саобраћаја – 8 комада (ТАМ 190 А) 2) Аутобуси међуградског саобраћаја – 6
комада (ТАМ 110 т) 3) Високо туристички аутобуси – 2 комада (Scania) 4) Камиони и полуприколице (Mag, Tam,
Fiat) 5) Остало(возила и опрема) (Dajc, Kombi)

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Дин
**EУР
Дин
270.240.000
4.477.508
204.616.000
326.978.000
5.417.579
302.650.000
Најважнији производи/услуге: 1) Превоз путника у друмском саобраћају 2) Превоз робе у друмском саобраћају 3) Услуге у друмском саобраћају 4) Одржавање и оправка моторних возила 5) Производња одеће
Укупан број запослених: 638; од тога ВСС: 10

**EУР
3.145.180
4.652.074

12) Основни подаци о субјекту приватизације: ДП ЕИ-ОПЕК за истраживање, развој и производњу оптоелектронских компоненти, НИШ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 12.356.000 Дин или 167.712 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.236.000 Дин или 16.771 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.471.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.662.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 051004-1221
Матични број субјекта: 07657501
Делатност субјекта: Производња електронских компонената

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

1. Пословни објекат - део III спрата зграде, Булевар Цара Константина 80-82 (1132)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2002. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Пумпа за азот (Linde) 2) Високотемпературна пећ (LPA) 3) Аутомобил (Jugo Florida 1.3) 4) Компјутер-Пентиум 2
(Pakom)
2003. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
21.500.000
21.243.000
Најважнији производи/услуге: 1) Терморегулатор 2) Енкодери 3) Фотоћелије 4) Детектори вибрације 5) Сервисирање
Укупан број запослених: 53; од тога ВСС: 14

**EУР
356.226
351.968

Дин
28.765.000
26.180.000

**EУР
442.151
402.416

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу и промет СЕМЕ-ПРОДУКТ, ЧАЧАК
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 91.266.000 Дин или 1.242.657 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 10.952.000 Дин или 149.119 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 21.904.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
5.394.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 051004-1222
Матични број субјекта: 06379036
Делатност субјекта: Гајење поврћа, цвећа и украсног биља

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

1. Централни магацин (1614) 2. Пословни простор, Кумодрашка б.б., Београд (107)
3. Управна зграда у Чачку (695) 4. Пољопривредна апотека (Чачак-3, Краљево,
Београд – Кумодрашка б.б., Г. Милановац) (294) 5. Менза (314)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путничка возила (Шкода Фелиција, Скала поли 2 ком.) 2) Комби (Дукато) 3) Магнетни селектор 4) Машина за
круп паковање 5) Машина за аутоматско паковање 6) Селектор (Z50) 7) Линија за паковање 8) Универзални тријер

Дин
**EУР
60.421.000
1.001.094
64.092.000
1.061.917
Најважнији производи/услуге: 1) Кесице семена поврћа 2) Кесице семена цвећа 3) Крмно биље 4) Житарице 5) Птичија храна
Укупан број запослених: 61; од тога ВСС: 11

2003. годину

Дин
53.681.000
62.357.000

**EУР
825.138
958.498

