Теразије 23, 11000 Београд, Југославија
тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881

На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001), и члана 5. Уредбе
о продаји капитала и имовине јавном аукцијом ("Службени гласник РС" бр. 45/2001 и 45/2002),
Агенција за приватизацију објављује:

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 Теразије 23, 5. спрат соба 511, Београд - радним данима од 10:00 до 17:00 часова у периоду од 12.12.2002. до 13.01.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 14.01.2003. ГОДИНЕ ДО 17:00 ЧАСОВА.
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 210103 Агенција за приватизацију, Центар за аукције, Теразије 23/V, 11000 Београд".
УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ, ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.
Aукција ће се одржати дана: 21.01.2003. на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, Велика сала у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се на истој адреси дана:
21.01.2003. 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
(21.01.2003.) издатим физичким лицима који су држављани Републике Србије. Ако се учесник пријави само за друго надметање средства плаћања могу бити и у обвезницама по основу неисплаћене
девизне штедње грађана које не доспевају закључно са даном продаје капитала (21.01.2003.) издатим физичким лицима који су држављани Републике Србије.
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 12.12.2002. до 13.01.2003., уз претходно утврђену сатницу са Агенцијом за
приватизацију, тел: 011/3020-804;011/3020-803 или факс: 011/3020-881.
*
**

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује, изражена у ЕУР-има, обрачуната је по званичном курсу на дан 10.12.2002. године.
Укупни пословни приходи и расходи за 2000. и 2001. годину, изражени у ЕУР-има, обрачунати су по просечним годишњим реалним курсевима за 2000. и 2001. годину.

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 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, 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 фабрика чарапа СИНТЕКС са п.о., ВЛАСОТИНЦЕ
Шифра аукцијске продаје: 210103-0119п
Матични број субјекта: 07140240
Делатност субјекта: Производња чарапа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 33.811.000 Дин или 548.907 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.691.000 Дин или 27.445 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.381.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 24.692.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Производна хала (1980) 2. Магацинска хала (800) 3. Трафостаница (20) 4. Компресорска станица
(25) 5. Привредни објекат (1572)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Чарапе
Укупан број запослених: 246; од тога ВСС: 5

2000. годину
Дин
48.785.000
27.112.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Маш. за женске чарапе (Р-850) 2) Маш. за женске чарапе (Р-850) 3) Маш. "Сабрина" 4) Маш.
"Мирабела"
2001. годину
**EУР
966.040
536.871

Дин
69.314.000
86.583.000

**EУР
1.164.980
1.455.225

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за унутрашњу и спољну трговину БРАЗДА, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 210103-0260
Матични број субјекта: 07031947
Делатност субјекта: Трг. на велико хемијским
производима

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 15.724.000 Дин или 255.275 *ЕУР-а
што представља 66,465 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.572.000 Дин или 25.527 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.145.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.252.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (260) 2. Магацин (1034) 3. Пољопривредна апотека Шимановци (95)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
4.444.000
Укупни пословни приходи
5.965.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Тргов. на велико хем. производима
Укупан број запослених: 20; од тога ВСС: 6

Б) Најзначајнија опрема:
1) Виљушкар дизел 2) Телефакс 3) Телефакс централа 4) Возило Ауди

2001. годину
**EУР
88.000
118.119

Дин
18.411.000
21.474.000

**EУР
309.439
360.920

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће АГРОСЕРВИС-КОЦЕЉЕВА са п.о., КОЦЕЉЕВА
Шифра аукцијске продаје: 210103-0261
Матични број субјекта: 07647522
Делатност субјекта: Одржавање и оправка моторних
возила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 3.896.000 Дин или 63.251 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 390.000 Дин или 6.325 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 779.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 260.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Продајно сервисни цент. ИМТ 4 (969) 2. Продајни простор (95)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
1.564.000
Укупни пословни приходи
1.517.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Одржавање и оправка мот. возила 2) Технички преглед возила
Укупан број запослених: 18; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Алат аутомеханичарски 2) Апарат за испитивање силе 3) Ручни виљушкар

2001. годину
**EУР
30.970
30.040

Дин
2.585.000
3.057.000

**EУР
43.447
51.380

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за консалтинг и маркетинг у издаваштву ЗИН, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 210103-0262
Матични број субјекта: 07008490
Делатност субјекта: Истраживање у друштвеним дел.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 64.000 Дин или 1.043 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.000 Дин или 104 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 13.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословни простор (141)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Телефонска гарнитура (Панасоник) 2) Факс апарат (Панасоник) 3) Писаћа машина (Оливети)
4) Радни сто (Дрвени)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
268.000
Укупни пословни приходи
275.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Истраживање тржишта и јавног мњења 2) Рачуноводствене услуге
Укупан број запослених: 4; од тога ВСС: 1

2001. годину
**EУР
5.307
5.446

Дин
444.000
444.000

**EУР
7.462
7.462

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеђе за угоститељство и туризам ВИНОГОРЈЕ, ЖАБАРИ
Шифра аукцијске продаје: 210103-0263
Матични број субјекта: 07163894
Делатност субјекта: Барови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.347.000 Дин или 119.283 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 735.000 Дин или 11.928 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.469.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.355.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (95) 2. Градска кафана (346) 3. Магацин (252) 4. Кафана (208) 5. Кафана (114)
В) Земљиште (м²):
Пољопривредно земљиште: (5635)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
2.774.000
Укупни пословни приходи
2.994.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Пиво 2) Вино 3) Ракије 4) Жестока пића 5) Разна безалкохолна пића
Укупан број запослених: 20; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Ауто Југо 45 (Југо 45) 2) Теретно возило там (ТАМ) 3) Столице металне 4) Сто метални 5)
Агрегат
2001. годину
**EУР
54.931
59.287

Дин
3.283.000
4.232.000

**EУР
55.178
71.128

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за превоз и механизовани претовар робе и терета ТРАНСПОРТ-МЕХАНИЗАЦИЈА, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 210103-0264
Матични број субјекта: 17163906
Делатност субјекта:

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 27.057.000 Дин или 439.271 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.706.000 Дин или 43.927 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.411.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.869.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (618) 2. Портирница (4) 3. Ремонска зграда (779)
В) Земљиште (м²):
Пољопривредно земљиште: (8464)
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге транспорта
Укупан број запослених: 38; од тога ВСС: 3

2000. годину
Дин
6.703.000
8.163.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Там (Фургон) 2) Ауто дизалица (Hasky 82669) 3) Рпп - 31 (P.Calabrese) 4) Ауто дизалица
(Luna)
2001. годину
**EУР
132.733
161.644

Дин
18.156.000
17.224.000

**EУР
305.153
289.489

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за бањско лечење, туризам, угоститељство и промет БАЊА БАДАЊА, ДОЊА БАДАЊА
Шифра аукцијске продаје: 210103-0265
Матични број субјекта: 07356820
Делатност субјекта: Медицинска рехабилитација

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.520.000 Дин или 24.677 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 152.000 Дин или 2.468 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 304.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 178.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Ресторан (110) 2. Зграда рецепције (75) 3. Мотел "Церница" (440) 4. Моторно одељење (28) 5.
Зграда Шиљак (6) 6. Купатило (238) 7. Магацин (77) 8. Котларница (34)
В) Земљиште (м²):
Пољопривредно земљиште: (99333)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
1.398.000
Укупни пословни приходи
1.505.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Опрема за примпрему хране 2) Намештај за ресторан 3) Када 28 ком 4) Собни намештај од
дрвета
2001. годину
**EУР
27.683
29.802

Дин
2.695.000
2.701.000

**EУР
45.296
45.396

Најважнији производи/услуге: 1) Угоститељске услуге 2) Медицинска рехабилитација
Укупан број запослених: 16; од тога ВСС: 0

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће у друштвеној својини за пекарску производњу ПЕКАРА, БЕЛА ЦРКВА
Шифра аукцијске продаје: 210103-0266
Матични број субјекта: 08236151
Делатност субјекта: Производња хлеба и пецива

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 784.000 Дин или 12.721 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 78.000 Дин или 1.272 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 157.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.153.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Југо скала поли 2) Телефонске линије (Панасоник) 3) Кварцне пећи 4) Штампачи (Епсон)

В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Хлеб 2) Пециво 3) Бурек
Укупан број запослених: 34; од тога ВСС: 0

2000. годину
Дин
9.742.000
10.487.000

2001. годину
**EУР
192.911
207.663

Дин
19.277.000
19.910.000

**EУР
323.994
334.633

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено трговинско предузеће на велико и мало ВЕЛПРОМ, АЛЕКСИНАЦ
Шифра аукцијске продаје: 210103-0267
Матични број субјекта: 07287534
Делатност субјекта: Трговина на велико возилима и
дел.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.344.000 Дин или 21.827 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 134.000 Дин или 2.183 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 269.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 960.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (160) 2. Стовариште (3856) 3. Перионица (68)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
1.456.000
Укупни пословни приходи
1.484.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Технички преглед 2) Заступање 3) Прање 4) Посредовање
Укупан број запослених: 17; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Технички канал 2) Ваљци (Домин - Ниш) 3) АМС - елект. систем 4) Уређај за кон. гас. бен.
мот. (Искра)
2001. годину
**EУР
28.832
29.386

Дин
2.873.000
3.970.000

**EУР
48.287
66.725

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за међународну шпедицију ИНТЕРШПЕД-ШАБАЦ, ШАБАЦ
Шифра аукцијске продаје: 210103-0268
Матични број субјекта: 07607601
Делатност субјекта: Активност других посредника у
саобраћају

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 21.622.000 Дин или 351.026 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.162.000 Дин или 35.103 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.324.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.474.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословни простор-канцеларије (389)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Путнич. аутомобил (2 ком.) (Застава 101)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
1.769.000
Укупни пословни приходи
1.868.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Шпедитерске услуге 2) Услуге осигурања 3) Услуге закупнине
Укупан број запослених: 14; од тога ВСС: 1

2001. годину
**EУР
35.030
36.990

Дин
2.894.000
4.755.000

**EУР
48.640
79.919

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Грађевниско индустријско предузеће ГРАЂЕВИНСКИ КОМБИНАТ ОЏАЦИ друштвено предузеће, ОЏАЦИ
Шифра аукцијске продаје: 210103-0269
Матични број субјекта: 08015139
Делатност субјекта: Високоградња

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 33.063.000 Дин или 536.766 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.306.000 Дин или 53.677 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји Аизноси: 6.613.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.599.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Челични хангар (2) (810) 2. Управна зграда са станом домара (556) 3. Портир. канцел. и центр.
магацин (730) 4. Кухиња са трпезаријом (273)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
8.056.000
Укупни пословни приходи
9.600.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Бетон 2) Бетонски елементи 3) Гашени креч 4) Услуге превоза
Укупан број запослених: 74; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Миксер (Татра 148) 2) Ровокопач (Р. Дакић) 3) Утоваривач (Р. Дакић) 4) Кран (Д-619)

2001. годину
**EУР
159.525
190.099

Дин
8.673.000
13.250.000

**EУР
145.770
222.697

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину, промет техничким производима, грађевниским материјалом и
огревом МЕТАЛ, ЛЕСКОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 210103-0270
Матични број субјекта: 07196369
Делатност субјекта: Трговина на велико мешовитом
робом

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 8.351.000 Дин или 135.580 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 835.000 Дин или 13.558 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.670.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.028.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управа (1572) 2. Стовариште (650) 3. Магацин (2616) 4. Продавнице (480)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Маш. за арматуру 2) Рачунари (Pentium) 3) Опр. за загревање 4) Телефони 5) Опрема за
утовар (Багер СД 184)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
8.920.000
176.634
Укупни пословни приходи
9.559.000
189.287
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико дрветом и грађ. материјалом 2) Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим гор.
Укупан број запослених: 27; од тога ВСС: 0

2001. годину
Дин
10.034.000
11.434.000

**EУР
168.644
192.175

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу алата и опреме од ватроопторног челика МЕТАЛАЦ, НОВАЦИ
Шифра аукцијске продаје: 210103-0271
Матични број субјекта: 07317344
Делатност субјекта: Производња металне амбалаже
Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (351) 2. Производна хала (762)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (15324)

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 19.180.000 Дин или 311.384 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.302.000 Дин или 37.366 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.603.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.895.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:
1) Хидраул. ап-кант преса (ПСХ-165т/4000) 2) Хидрауличке маказе (МГ 10/12) 3) Екцентар
преса (ЕПУ 125т) 4) Машина за савијање лима (МС-11/2000) 5) Универзални струг (ПА
631/П2000)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
15.503.000
306.990
Укупни пословни приходи
13.071.000
258.832
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Судови 2) Судови под притиском 3) Цистерне 4) Цевне конструкције 5) Ростови
Укупан број запослених: 32; од тога ВСС: 2

2001. годину
Дин
9.900.000
12.538.000

**EУР
166.392
210.730

