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, Центар за аукције, Теразије 23 (V. спрат) соба 511, 11000 Београд - радним данима од 10:00 до 17:00 часова у периоду од 26.12.2002. до 31.12.2002. и од 08.01.2003. до
28.01.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 29.01.2003. 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 060203 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: 06.02.2003. на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, Велика сала у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се на истој адреси дана:
06.02.2003. 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
(06.02.2003.) 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 (06.02.2003.) 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 26.12.2002. до 28.01.2003., 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 23.12.2002. 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 за производњу металних конструкција и грађевинске опреме и промет ИНГО, ШАБАЦ
Шифра аукцијске продаје: 060203-0203п
Матични број субјекта: 07116292
Делатност субјекта: Произв. металних конструкција

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 139.419.000 Дин или 2.263.445 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.475.000 Дин или 105.119 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.949.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 16.460.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Главна производна хала (3610) 2. Управна зграда (1514) 3. Хала за произв. ПВЦ столарије (825) 4.
Стовариште (3744) 5. Котларница (273)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Апкант преса (ПСХ 500/6000) 2) Хидрауличне маказе (МВС 6200/13) 3) Хидрауличне маказе
(М 63100/16) 4) Ексцентар преса (ЕПН 160) 5) Ексцентар преса (ЕПН 125) 6) Дизалица кран
(Fering)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
10.746.000
212.792
Укупни пословни приходи
13.550.000
13.314.000
263.644
Укупни пословни расходи
25.276.000
Најважнији производи/услуге: 1) Грађевинска опрема 2) Металне конструкције 3) Складишна оппема 4) Боравишни контејнери 5) Комунална опрема
Укупан број запослених: 139; од тога ВСС: 2

2001. годину
**EУР
227.739
424.821

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу позамантерија ВЛАСИНКА, ВЛАСОТИНЦЕ
Шифра аукцијске продаје: 060203-0204п
Матични број субјекта: 07140215
Делатност субјекта: Остали непоменути текстилни
предмети

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 35.395.000 Дин или 574.627 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.770.000 Дин или 28.731 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.539.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.501.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда фарбаре (165) 2. Хала "Анекса" (220) 3. Магацин готове робе (440) 4. Магацин сировина
(333) 5. Зграда апретуре 1 (105)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Разбој НФ (НФН) 2) Стојатекс (9) шеталице (СПТ-2) 3) Стројатекс (12) шеталице (СПТ-3) 4)
Стројатекс хобер (8) шеталице (СПТ-2)

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
14.469.000
286.515
Укупни пословни приходи
28.788.000
483.848
12.659.000
250.673
Укупни пословни расходи
25.587.000
430.048
Најважнији производи/услуге: 1) Ткање уске нееластичне траке 2) Ткање уске еластичне траке 3) Ткање жакара етикете 4) Плетење уске нееластичне траке и шњуре 5) Плетење уске еластичне
траке и шњуре
Укупан број запослених: 170; од тога ВСС: 3

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено пољопривредно предузеће ПОЦЕРИНА, ШАБАЦ
Шифра аукцијске продаје: 060203-0216п
Матични број субјекта: 06961266
Делатност субјекта: Ратарство

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 39.878.000 Дин или 647.419 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.994.000 Дин или 32.371 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.988.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 707.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда са маш.радион. (375) 2. Магацин са надстрешницом (219) 3. Подно склад.са
ман.прост. (662) 4. Вага 30т (30) 5. Зграда са силосом (164)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
1.793.000
Укупни пословни приходи
2.177.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Пшеница 2) Кукуруз 3) Вишње 4) Купине
Укупан број запослених: 22; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Трактор (ТД-7506) 2) Трактор (ИМТ-539) 3) Приколица (Змај-7,5т) 4) Приколица (Змај-7,5т) 5)
Прик.са цист.за воду (Змај-7,5т)
2001. годину
**EУР
35.505
43.109

Дин
2.727.000
4.906.000

**EУР
45.833
82.457

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за угоститељство и туризам ПЕТРОВАЦ, ПЕТРОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 060203-0218п
Матични број субјекта: 07270402
Делатност субјекта: Хотели, мотели, остали

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 23.101.000 Дин или 375.044 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 653.000 Дин или 10.602 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.308.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.224.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хотел "Централ" (1714) 2. Бифе ББ (180) 3. Касина (обј. старе зграде кас.) (170)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Музичка линија 2) Телевизор 3) Видео рекордер 4) Хотелски кревети

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
3.669.000
72.653
Укупни пословни приходи
3.843.000
76.099
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Пиће - пиво 2) Жестоко пиће и ракије 3) Вино 4) Сок 1/1 5) Кока-кола сок 0.2
Укупан број запослених: 28; од тога ВСС: 0

2001. годину
Дин
4.765.000
6.693.000

**EУР
80.087
112.491

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за развој и инжењеринг ПЛАН, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 060203-0329
Матични број субјекта: 07015453
Делатност субјекта: Пројектовање

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 830.000 Дин или 13.474 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 83.000 Дин или 1.347 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 166.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 61.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословна зграда (184)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге пројектовања
Укупан број запослених: 7; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Компјутер 2) Компјутер (486) 3) Компјутер (486) 4) Штампач (Епсон)

2000. годину
Дин
872.000
919.000

2001. годину
**EУР
17.267
18.198

Дин
937.000
1.228.000

**EУР
15.748
20.639

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за прераду и израду производа од дрвета БЕЛАН са п.о., БЕЛАНОВИЦА
Шифра аукцијске продаје: 060203-0330
Матични број субјекта: 07099380
Делатност субјекта: Производња дрвне галантерије

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.584.000 Дин или 25.720 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 158.000 Дин или 2.572 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 317.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 773.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хала за дрвну галантерију (288) 2. Зграда сушаре (224) 3. Зграда столар. погона (494) 4. Управна
зграда (111) 5. Зграда оштрачнице (74)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (24635)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
11.780.000
Укупни пословни приходи
13.649.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Резана грађа 2) Палете 3) Држалице 4) Праг за пруге 5) Поклопци
Укупан број запослених: 44; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Тестера бансек (АС 800) 2) Трачна тестера (АС 800) 3) Повратни транспортер 4) Трачна
пила-мала брента
2001. годину
**EУР
233.267
270.277

Дин
10.141.000
15.549.000

**EУР
170.443
261.337

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за пружање производних, прометних и тренспортних улсуга ПРОМЕТ-ТРАНС акционарско друштво, ШАБАЦ
Шифра аукцијске продаје: 060203-0331
Матични број субјекта: 07252544
Делатност субјекта: Превоз робе у друмском
саобраћ.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 29.515.000 Дин или 479.176 *ЕУР-а
што представља 67,683 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.952.000 Дин или 47.918 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.903.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.714.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Машинска радионица (688) 2. Перионица (167) 3. Магацин (296) 4. Портирница (100) 5. Пословни
простор у Цара Душана (218)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
8.002.000
Укупни пословни приходи
6.847.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Пружање услуга 2) Продаја робе
Укупан број запослених: 9; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Теретно возило (Застава Поли) 2) Компјутер (PC) 3) Компјутер (PC Pentium) 4) Косачица за
траву (ВК 48 А)
2001. годину
**EУР
158.455
135.584

Дин
9.161.000
11.085.000

**EУР
153.972
186.309

8) Основни подаци о субјекту приватизације: А.Д. за саобраћајно-агенцијску и трговинску делатност СРБИЈАПРЕВОЗ, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 060203-0332
Матични број субјекта: 07077475
Делатност субјекта: Услуге у друмском саобраћају

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 18.264.000 Дин или 296.516 *ЕУР-а
што представља 65,072 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.826.000 Дин или 29.652 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.653.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.515.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословни простор (153) 2. Пословни простор (137) 3. Магацински простор (352) 4. Пословни
простор (52) 5. Пословни простор (55)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
9.875.000
Укупни пословни приходи
9.145.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге у друмском саобраћају
Укупан број запослених: 47; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рачунари (разни модели) 2) Штампачи (Epson) 3) Телефакс (разни модели) 4) Мобилни
телефони (Ericsson)
2001. годину
**EУР
195.545
181.089

Дин
9.011.000
11.828.000

**EУР
151.450
198.797

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за превоз, оправку и контролу друмских возила МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ-ИНТЕРТРАНС, ЛУЧАНИ
Шифра аукцијске продаје: 060203-0333
Матични број субјекта: 07300336
Делатност субјекта: Превоз робе у друмском
саобраћају

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 42.454.000 Дин или 689.238 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.245.000 Дин или 68.924 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.491.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 16.446.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Ауто сервис (1098)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
7.669.000
Укупни пословни приходи
12.245.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге превоза 2) Услуге тех. прегледа
Укупан број запослених: 40; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Теретна возила (SCANIA) 2) ПВЦ Брекон 3) Полуприколица (SMITZ) 4) Нагазна плоча (АРI21)
2001. годину
**EУР
151.861
242.475

Дин
8.465.000
20.625.000

**EУР
142.274
346.650

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено трговинско предузеће УНИВЕРЗАЛ, ЛОЗОВИК
Шифра аукцијске продаје: 060203-0334
Матични број субјекта: 07164068
Делатност субјекта: Трговина на мало

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 9.960.000 Дин или 161.696 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 996.000 Дин или 16.170 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.992.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 206.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Продавница бр. 14 (71) 2. Продавница бр. 15 (82) 3. Продавница бр. 9 (98) 4. Главни магацин (363)
5. Продавница бр 43 (96)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Трг. на мало
Укупан број запослених: 0; од тога ВСС: 0

2000. годину
Дин

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рафови и тезге 2) Регистар каса 3) Метална каса бела 4) Метална каса плава

2001. годину
**EУР

Дин
120.000
204.000

**EУР
2.017
3.429

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за прераду пластичних маса ЕТПЛАС са п.о., СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Шифра аукцијске продаје: 060203-0335
Матични број субјекта: 07142854
Делатност субјекта: Производња производа од
пласт. маса

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 25.846.000 Дин или 419.608 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.585.000 Дин или 41.961 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.169.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.737.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хала IV (996) 2. Управна зграда (486) 3. Хала III (429) 4. Хала V (355)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Полиетиленска фолија
Укупан број запослених: 71; од тога ВСС: 1

2000. годину
Дин
5.486.000
8.829.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Путничко возило (Daewoo CN-77) 2) Машина за заваривање дршки (NO 5W) 3) Ручни
палетни виљушкар (Т-2000)
2001. годину
**EУР
108.634
174.832

Дин
6.355.000
10.600.000

**EУР
106.810
178.157

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ВРАЊЕТОУРС, ВРАЊЕ
Шифра аукцијске продаје: 060203-0336
Матични број субјекта: 07294794
Делатност субјекта: Делатност путничких агенција и
сл.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.188.000 Дин или 35.525 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 219.000 Дин или 3.552 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 438.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 240.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Локал "Кум" (83) 2. Локал у К. Милоша (48)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Превоз путника
Укупан број запослених: 14; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Аутобус 159-97 2) Аутобус 182-85 3) Аутобус 105-94 4) Канцелариски намештај

2000. годину
Дин
4.725.000
4.634.000

2001. годину
**EУР
93.564
91.762

Дин
11.716.000
12.322.000

**EУР
196.914
207.099

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за консалтинг, пројектовање и инжињеринг АРХИТЕКТ, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 060203-0337
Матични број субјекта: 07033621
Делатност субјекта: Пројектовање грађевинских и
др. објеката

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 5.078.000 Дин или 82.448 *ЕУР-а
што представља 69,552 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 508.000 Дин или 8.245 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.016.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 146.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословни простор (178)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:

Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге пројек. грађ. објеката
Укупан број запослених: 15; од тога ВСС: 7

2000. годину
Дин
709.000
966.000

2001. годину
**EУР
14.040
19.129

Дин
1.186.000
1.306.000

**EУР
19.933
21.950

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Специјализовано предузеће за индустријску кооперацију СЕРИЈА друштвено предузеће, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 060203-0338
Матични број субјекта: 07813937
Делатност субјекта: Производња мотора и турбина,
осим мот. за авио., воз., мотоц. и моп.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.378.000 Дин или 22.368 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 138.000 Дин или 2.237 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 276.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 435.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословни простор-локал (25) 2. Стан (8)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рачунар (Pentium) 2) Пут. возило (Лада караван)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
2.844.000
Укупни пословни приходи
3.050.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Машински склопови 2) Турбо вентилатори
Укупан број запослених: 9; од тога ВСС: 3

2001. годину
**EУР
56.317
60.396

Дин
5.653.000
6.140.000

**EУР
95.012
103.197

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Угоститељско предузеће ГОЧ, ТРСТЕНИК
Шифра аукцијске продаје: 060203-0339
Матични број субјекта: 07152469
Делатност субјекта: Ресторани

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 19.923.000 Дин или 323.447 *ЕУР-а
што представља 69,909 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.992.000 Дин или 32.345 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.985.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.886.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хотел "Трстеник" (815) 2. Кафана "Јадран" (1409) 3. Кафана "Гружа" (196) 4. Кафана "Топољак"
(755) 5. Рест. "Трст. ружица" (261)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (6857)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
9.161.000
Укупни пословни приходи
8.454.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Храна и пиће
Укупан број запослених: 94; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Топловод - грејање 2) Столице (разни) 3) Столови (разни) 4) Југо Скала (Југо 55)

2001. годину
**EУР
181.406
167.406

Дин
9.993.000
13.512.000

**EУР
167.955
227.100

16) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће фабрика опруга ЧАЧАК, ЧАЧАК
Шифра аукцијске продаје: 060203-0340
Матични број субјекта: 07290586
Делатност субјекта: Производња везних елемен.
вијач. производа, ланаца

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 17.858.000 Дин или 289.926 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.786.000 Дин или 28.993 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.572.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.473.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (395) 2. Хала II (560) 3. Хала III (536) 4. Хала IV (567) 5. Портирница (6)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Аутомат за ексере (ТХАС 31/80) 2) Аутомат за опруге (А 5214) 3) Аутомат за опруге (А 5109)
4) Брусилица 200-300 5) Пећ за каљење

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
9.220.000
182.574
Укупни пословни приходи
10.257.000
203.109
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Производња опруга 2) Производња ексера 3) Производња жичаних елем.
Укупан број запослених: 76; од тога ВСС: 6

2001. годину
Дин
9.737.000
14.286.000

**EУР
163.653
240.109

17) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће пољопривредно добро ЈЕДИНСТВО, ЖАБАЉ
Шифра аукцијске продаје: 060203-0341
Матични број субјекта: 08053405
Делатност субјекта: Ратарство

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 184.417.000 Дин или 2.993.975 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 18.442.000 Дин или 299.397 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 36.883.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 11.346.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда службе заједнич.посл. (310) 2. Машинска радионица (1100) 3. Управна зграда (672)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Комбајни-11ком. (Фар,Змај,Мајевица) 2) Трактори тешки-8ком. (JD4440,IMT5200,IHC,) 3)
Средњи трактори (MTZ 52,80,82,892,5100) 4) Остале прикљ.машине (Плугови,тањираче) 5)
Радионичка опрема (Алати,глодалице)

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
371.123.000
7.348.970
Укупни пословни приходи
93.430.000
26.834.000
531.366
Укупни пословни расходи
53.702.000
Најважнији производи/услуге: 1) Меркантилна пшеница и кукуруз 2) Семенска пшеница и кукуруз 3) Соја,сунцокрет,шећерна репа 4) Конзумни лук 5) Сушење и складишт.зрн.култура
Укупан број запослених: 138; од тога ВСС: 8

**EУР
1.570.305
902.585

