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 11.01.2007. 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 за Ортопедско предузеће РУДО акционарско друштво

за израду ортопедских помагала из Београда, уместо података који су објављени, треба да стоје следећи подаци:
2) Основни подаци о субјекту приватизације: Ортопедско предузеће РУДО акционарско друштво за израду ортопедских помагала, БЕОГРАД

Шифра аукцијске продаје: 160207-1878
Матични број субјекта: 07037708
Делатност субјекта: Производња ортопедских апарата и опреме

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

1. Апликациони центар, Београд, Булевар Војводе Путника 7 (2884) 2. Стара
управна зграда, Београд, Булевар Војводе Путника 7 (679) 3. Радионице, Београд,
Булевар Војводе Путника 7 (4644) 4. Продавница у Крагујевацу (123) 5. Пословна
зграда у Подгорици (1016)

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 448.694.000 Дин или 5.601.677 *ЕУР-а што
представља 68,208 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 53.843.000 Дин или 672.201 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 107.687.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 16.332.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Линија за израду вештачких стопала (COSMEC-ITALIJA) 2) Линија за галванизацију (CER-ČAČAK) 3) Линија за
израду уложака (IL PLANTARE-ITALIJA) 4) Пећ за загревање пластике (OTTO BOCK-NEMAČKA) 5) Линија за
ламинацију (OTTO BOCK-NEMAČKA)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (8699); Грађевинско земљиште: (8699) - у државној својини;
Биланс успеха за:
2004. годину
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2005. годину

Дин
**EУР
Дин
**EУР
159.995.000
2.191.652
179.648.000
2.166.862
157.136.000
2.152.489
177.407.000
2.139.831
Најважнији производи/услуге: 1) Протезе за горње и доње екстремитете и очне протезе 2) Ортозе за горње и доње екстремитете и кичмени стуб 3) Компоненте за протезе и ортозе 4) Штаке, штапови, колица 5) Ортопедска обућа и
ортопедска помагала
Укупан број запослених: 165; од тога ВСС: 6

