На основу члана 5. став 3. Уредбе о продаји капитала и имовине јавном аукцијом
приватизацију објављује

( ''Службени гласник РС'', број 45/01, 45/02 и 19/03), Агенција за

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОЈ АУКЦИЈИ

под шифром 190204-1063 организованој ради продаје капитала, односно имовине
маса "ГАЛЕНИКА-КЛИРИТ", БЕОГРАД.

Друштвеног предузећа за производњу и прераду пластичних

1. Полазећи од овлашћења из Јавног позива за учешће на јавној аукцији који је објављен у дневном листу ''Политика'' 09.01.2004. године, на
основу кога се датум одржавања аукције и рок за пријаву може, по потреби, да измени, Агенција за приватизацију обавештава заинтересована
правна и физичка лица о измени датума, места и времена, одржавања јавне аукције.
2. Јавна аукција ради продаје капитала, односно Друштвеног предузећа за производњу и прераду пластичних маса "ГАЛЕНИКА-КЛИРИТ",
БЕОГРАД., одржаће се дана 11.03.2004. године, на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, у 11:00 часова. Регистрација
учесника одржаће се на истој адреси дана 11.03.2004. године од 09:00 до 10:50 часова.
3. Рок за откуп аукцијске документације је 02.03.2004. године до 17:00 часова.
4. Рок за подношење пријаве је 03.03.2004. године до 17:00 часова.

1) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и прераду пластичних маса ГАЛЕНИКА-КЛИРИТ, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 204.199.000 Дин или 2.981.617 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 24.504.000 Дин или 357.794 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 49.008.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 22.733.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 110304-1063
Матични број субјекта: 07725515
Делатност субјекта: Производња плоча од пластичних маса

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

1. Техничка оператива - погон "Клирит" (355) 2. Производни погон (2262) 3.
Синтеза II - производни погон санитарни (750) 4. Производни погон поливинил
ацетата (1790) 5. Погон за дораду санитарног програма, полимеризација и
дополимеризација (598) 6. Складиште маномера (498) 7. Канцеларијски простор
(520)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Ротациони вакум - сушница 2) Машина за пуњење лепка 3) Подстаница за грејање 4) Камион (Ивеко 35Ц11Д) 5)
ЦНЦ машина за обраду клирита 6) Машина за испитивање 7) Дигитални мерач и регулатор температуре на
Сушницама (3 ком) 8) Виљушкар (Индос) 9) Виљушкар (Побета 3,2 т) 10) Струг (Морандо ПА-30)

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
134.501.000
2.260.597
144.979.000
128.304.000
2.156.442
140.524.000
Најважнији производи/услуге: 1) Ливене плоче клирита 2) Блокови клирита 3) Светлосне куполе и траке 4) Светлосне траке 5) Производи широке потрошње 6) Лепкови
Укупан број запослених: 161; од тога ВСС: 19

**EУР
2.402.104
2.328.291

