Теразије 23, 11000 Београд, Србија и Црна Гора
тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у тексту Jaвног позива за учешће
на јавним аукцијама који је објављен у дневном листу «Политика», дана 11.12.2003. године,
поткрала грешка, па се даје:

Исправка Јавног позива за учешће на јавним аукцијама
У јавном позиву, у делу који се односи на Основне податке о субјекту приватизације д.о.о. 14. АВГУСТ, СОКОБАЊА и МИН ХОЛДИНГ Ko.
АД за произвoдњу пољопривредних машина, металних, грађевинских и других конструкција, делова за шинска возила и рударску опрему
ЧЕЛИК са п.о., ЖИТОРАЂА уместо података који су објављени, треба да стоје следећи подаци:
1) Основни подаци о субјекту приватизације: д.о.о. 14. АВГУСТ, СОКОБАЊА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 9.082.318 Дин или 132.942 *ЕУР-а што представља
78,4 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 908.232 Дин или 13.294 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.816.464 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
722.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 290104-1045
Матични број субјекта: 07307373
Делатност субјекта: Производња осталих металних производа

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

1. Производна хала (2137) 2. Портирница (121) 3. Котларница (94) 4. Столарска
радионица-држалац (128) 5. Складишни простор-држалац (674)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

. годину
Дин

Б) Најзначајнија опрема:

1) Када сушара 2) Алат за бушење цеви 3) Струг 4) Алат за просецање 5) Косачица ротациона

**EУР

30.06.2003. годину

Дин
705.000
2.210.000

**EУР
11.015
34.528

Најважнији производи/услуге: 1) Производња украсних предмета од месинга и бакра
Укупан број запослених: 19; од тога ВСС: 1

2) Основни подаци о субјекту приватизације: МИН ХОЛДИНГ Ko. АД за произвoдњу пољопривредних машина, металних, грађевинских и других конструкција, делова за шинска возила и
рударску опрему ЧЕЛИК са п.о., ЖИТОРАЂА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 110.691.000 Дин или 1.620.244 *ЕУР-а што
представља 77,82 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 8.855.000 Дин или 129.615 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 17.711.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 9.264.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 290104-0930п
Матични број субјекта: 07108478
Делатност субјекта: Производња шинских возила

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

1. Производна хала (4610) 2. Производна хала машинске обраде (1600) 3.
Производна хала ковачнице (600) 4. Котларница са цистерном (112) 5. Пословни
простор уз производну халу (750)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (24738)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Хоризонтална глодалица (2A656RF11) 2) Координатна бушилица (2431SF10) 3) Карусел струг (1516) 4) Струг са
програмским управљањем (16б16T1) 5) Хидраулична преса

Дин
**EУР
126.054.000
2.118.626
120.845.000
2.031.077
Најважнији производи/услуге: 1) Приколице 3.5 тона 2) Плуг 759 3) Сејалице кукуруза 4) Сушаре за дуван 5) Вадилице кромпира
Укупан број запослених: 199; од тога ВСС: 4

2002. годину

Дин
110.261.000
119.897.000

**EУР
1.826.874
1.986.530

