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, Београд - радним данима од 10:00 до 17:00 часова у периоду од 30.12.2002. до 31.12.2002. до 12 часова и од
08.01.2003. до 31.01.2003. године до 17 часова.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 03.02.2003. 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 110203 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: 11.02.2003. на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, Велика сала у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се на истој адреси дана:
11.02.2003. 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
(11.02.2003.) 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 (11.02.2003.) 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 08.01.2003. до 31.01.2003., 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 27.12.2002. 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 фризерско предузеће КОШУТЊАК, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 110203-0131п
Матични број субјекта: 07034547
Делатност субјекта: Фризерски и др. третмани за
улепшавање

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.838.000 Дин или 78.545 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 387.000 Дин или 6.284 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 774.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 855.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Фризерски салон (Палмира Тољатија 5) (123)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Путничко возило (Yugo Tempo 1.1) 2) Стерилизатор 3) Каде за прање косе 4) Фриз.столице и
козм.леж. 5) Компјутерска опрема (Pentium,Epson) 6) Клима уређаји (26)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
11.806.000
233.782
Укупни пословни приходи
18.539.000
11.953.000
236.693
Укупни пословни расходи
20.972.000
Најважнији производи/услуге: 1) Фриз.усл.за жене и мушкарце 2) Педикирско-маникирске услуге 3) Козметичке услуге 4) Друге усл.неге лепоте и тела
Укупан број запослених: 112; од тога ВСС: 0

2001. годину
**EУР
311.590
352.482

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Угоститељско предузеће БИЋ, ПРИБОЈ
Шифра аукцијске продаје: 110203-0191п
Матични број субјекта: 07190557
Делатност субјекта: Хотели, мотели, остали

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 92.587.000 Дин или 1.503.130 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.629.000 Дин или 75.157 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 9.259.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.287.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хотел "Прибој" (4103) 2. Ресторан "Градина" (298) 3. Стамбена зграда поред хотела (237) 4. Бифе
"Стари град" (31) 5. Коск "Оморика" (5) 6. Кафе бар "Плави цвет" (132) 7. Мотел "Бања" (396) 8. Тераса
мотела "Бања" (131)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (1210) Пољопривредно земљиште: (0)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
3.281.000
Укупни пословни приходи
4.065.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Угоститељске услуге
Укупан број запослених: 69; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Путничко возило (Лада 1300) 2) Путничко возило (Југо) 3) Централно грејање (2) 4) "Мек"
грејачи

2001. годину
**EУР
64.970
80.495

Дин
3.848.000
8.250.000

**EУР
64.674
138.660

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за сервисирање, ремонтовање и одржавање привредних возила и мотора РАКЕТА-АУТОРЕМОНТ,
УЖИЦЕ
Шифра аукцијске продаје: 110203-0193п
Матични број субјекта: 07362366
Делатност субјекта: Одржавање и оправка моторних
возила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 28.731.000 Дин или 466.442 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.437.000 Дин или 23.322 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.873.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.296.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хала ремонта (2104) 2. Радионица за поправку возила (579) 3. Сала - део (26) 4. Канцеларије (63)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Поправка возила
Укупан број запослених: 91; од тога ВСС: 3

Б) Најзначајнија опрема:
1) Ставилна брусилица 2) Хидраулична преса 3) Бијакс за сечење 4) Машине за шперовање

2000. годину
Дин
26.960.000
22.795.000

2001. годину
**EУР
533.861
451.386

Дин
34.317.000
36.972.000

**EУР
576.776
621.399

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће РЕТЕКС, ВЛАСОТИНЦЕ
Шифра аукцијске продаје: 110203-0194п
Матични број субјекта: 07140207
Делатност субјекта: Произв. тканина памучног типа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 40.965.000 Дин или 665.062 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.048.000 Дин или 33.253 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.097.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.064.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хала "Ретекс" (2749) 2. Магацин (480) 3. Магацин - нови (500) 4. Радна пословна просторија (273)
5. Продавница (25)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
51.255.000
Укупни пословни приходи
48.738.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Произ. памучне тканине 2) Радна и заштитна одела
Укупан број запослених: 225; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Безчун. разбој (СТБ/180) 2) Безчун. разбој (СТБ/180) 3) Безчун. разбој (СТБ/180) 4) Безчун.
разбој (СТБ/180) 5) Кончаница
2001. годину
**EУР
1.014.950
965.109

Дин
70.838.000
74.695.000

**EУР
1.190.595
1.255.420

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за прераду, расхлађивање, смрзавање воћа, поврћа и меса ХЛАДЊАЧА на акције, АПАТИН
Шифра аукцијске продаје: 110203-0342
Матични број субјекта: 08116474
Делатност субјекта: Прерада и конзервисирање воћа
и поврћа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 43.375.000 Дин или 704.190 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.338.000 Дин или 70.419 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.675.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 69.673.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда хладњаче (5436) 2. Магацинска хала (450) 3. Зграда кланице (729) 4. Штала за прихватање
(495) 5. Штале (715)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (183620)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
55.030.000
Укупни пословни приходи
69.305.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Компресори (25А 41077) 2) Комбајн за грашак (FMC 979) 3) Сејачица (Rau Kombisem)
4) Машина за сечење
2001. годину
**EУР
1.089.703
1.372.376

Најважнији производи/услуге: 1) Прерађено и замрзнуто поврће 2) Свињско месо 3) Јунеће месо 4) Риба
Укупан број запослених: 90; од тога ВСС: 8

Дин
157.244.000
195.182.000

**EУР
2.642.845
3.280.480

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за прикупљање и примарну прераду индустријских отпадака ИНОС-ПОДУНАВЉЕ, СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА
Шифра аукцијске продаје: 110203-0343
Матични број субјекта: 07160097
Делатност субјекта: Рециклажа металних отпадака и
остатака

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 26.656.000 Дин или 432.747 *ЕУР-а
што представља 65,17 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.666.000 Дин или 43.275 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.331.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 6.640.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда дирекције (228) 2. Хала за папир (275) 3. Магацин (480) 4. Пословна зграда (114) 5. Управна
зграда (132)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Маш. за изр. чел. куглица (Univerzal) 2) Маш. за изр. чел. куглица (Shreder - Engl.) 3) Аутодизалица (Tatra 815/AD) 4) Вага (MIP 50t)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
42.128.000
834.218
Укупни пословни приходи
79.362.000
41.827.000
828.257
Укупни пословни расходи
87.670.000
Најважнији производи/услуге: 1) Челик за ливнице 2) Чел. за желез. до 3мм 3) Чел. за желез преко 3мм 4) Челична струготина 5) Употребљиво гвожђе
Укупан број запослених: 159; од тога ВСС: 6

2001. годину
**EУР
1.333.860
1.473.495

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено угоститељско туристичко предузеће МОРАВА-ТУРИСТ, РАЖАЊ
Шифра аукцијске продаје: 110203-0344
Матични број субјекта: 07581807
Делатност субјекта: Угоститељство

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 9.319.000 Дин или 151.297 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 932.000 Дин или 15.130 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.864.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.029.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Мотел "Ражањ" (2000) 2. Гостиона (285) 3. Мини маркет (90)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (24550)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
12.796.000
Укупни пословни приходи
12.899.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) смештај 2) храна 3) пиће 4) телефон 5) промет робе на мало
Укупан број запослених: 34; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) замрзивачи 2) фрижидери 3) возило (Југо 55) 4) возило (Поли)

2001. годину
**EУР
253.386
255.426

Дин
19.721.000
20.558.000

**EУР
331.457
345.524

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу и промет ПИОНИР са п.о., АРИЉЕ
Шифра аукцијске продаје: 110203-0345
Матични број субјекта: 07188234
Делатност субјекта: Произв. металних делова

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 10.384.000 Дин или 168.585 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.038.000 Дин или 16.858 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.077.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.743.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Производна хала (904) 2. Портирница зидана (5) 3. Хала доградње-анекс (139) 4. Ограда круга (410)
5. Магацин (125)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (4175)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
4.642.000
Укупни пословни приходи
4.367.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Комплет машина за олуке (ВЕРВ) 2) Глодалица 3) Стуб бушилице БСТ (БСТ) 4) Машина за
ваљање навоја 5) Преса (Победа НС ПЕТ63)
2001. годину
**EУР
91.921
86.475

Најважнији производи/услуге: 1) Алуминијумски олуци 2) Алуминијумска ламперија 3) Развучени алуминијум 4) развучени алум. декапир
Укупан број запослених: 32; од тога ВСС: 1

Дин
3.209.000
6.914.000

**EУР
53.935
116.206

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за међународну и унутрашњу трговину и производњу АГРООПРЕМА РОБНА КУЋА, ЈАГОДИНА
Шифра аукцијске продаје: 110203-0346
Матични број субјекта: 17345273
Делатност субјекта: Трг. мешовитом робом

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 9.553.000 Дин или 155.085 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 955.000 Дин или 15.508 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.911.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 223.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ): 1. Робна кућа (1254) 2. Монтажна гаража
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге:
Укупан број запослених: 17; од тога ВСС: 0

2000. годину
Дин

Б) Најзначајнија опрема:
1) Ултразвучни калориметар 2)Тракторска приколица 3) Полуфотеље

2001. годину
**EУР

Дин
1.430.000
1.395.000

**EУР
24.034
23.446

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за израду конфекције УБЉАНКА, УБ
Шифра аукцијске продаје: 110203-0347
Матични број субјекта: 07098472
Делатност субјекта: Произв. остале одеће

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 19.585.000 Дин или 317.956 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.958.000 Дин или 31.796 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.917.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.134.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Портирница (500) 2. Управна зграда (195) 3. Гараже (80) 4. Продавница (380) 5. Производна хала
(1390)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (11977)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Произ.остале одеће
Укупан број запослених: 250; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Машине 2) Пословни инвентар 3) Средства транспорта и веза

2001. годину

Дин

**EУР

Дин

**EУР

7.113.000
13.759.000

140.851
272.455

19.836.000
23.151.000

333.389
389.106

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и трговину УВАЦ-ПРИВРЕДНИК са п.о., БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 110203-0348
Матични број субјекта: 17192469
Делатност субјекта: Трг. на велико грађевинским
материјалом

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.373.000 Дин или 38.520 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 237.000 Дин или 3.852 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 475.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 138.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (44) 2. Надстрешница (180) 3. Ограда са капијом (0) 4. Магацин (396)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
Укупни пословни приходи
369.000
Укупни пословни расходи
600.000
Најважнији производи/услуге: 1) Трг. на велико дрветом 2) Трг. на велико грађев. материјалом
Укупан број запослених: 3; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Фотеље 2) Конференцијски сто 3) Радни сто 4) Телефонска централа

2001. годину
**EУР
7.307
11.881

Дин
461.000
4.892.000

**EУР
7.748
82.221

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за изградњу и одржавање путева и комуналних објеката СОКОГРАДЊА, СОКОБАЊА
Шифра аукцијске продаје: 110203-0349
Матични број субјекта: 07189796
Делатност субјекта: Изградња саобраћајница, писта
и сл.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.976.000 Дин или 32.081 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 198.000 Дин или 3.208 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 395.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.482.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Монтажна барака (188) 2. Радионица са магацином (118) 3. Дрвена барака (182) 4. Надстрешница
(72)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
7.633.000
Укупни пословни приходи
7.447.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге на одржавању пу. и писта 2) Остале грађ. услуге
Укупан број запослених: 33; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Камион (фап 1314 ск) 2) Камион (камаз) 3) Ровокопачи (скип) 4) Утоваривач (улт)

2001. годину
**EУР
151.149
147.465

Дин
11.275.000
12.448.000

**EУР
189.502
209.217

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за угоститељство, услуте, туризам, производњу и промет ЗЛАТАР, НОВА ВАРОШ
Шифра аукцијске продаје: 110203-0350
Матични број субјекта: 06284817
Делатност субјекта: Хотели, мотели, осталo

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 44.526.000 Дин или 722.863 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.453.000 Дин или 72.286 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.905.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.343.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Мотел "АС" (1493) 2. Бифе "Стари парк" (166) 3. Зграда старе дирекције 4. Ресторан "Стари
Златар" (426) 5. Хотел "Језеро" са баром (2185)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (3096) Пољопривредно земљиште: (23295)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
4.760.000
Укупни пословни приходи
6.134.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рачунар са штампачем 2) Писаће и рачунске машине 3) Шпорети 4) Плакари

2001. годину
**EУР
94.257
121.465

Дин
5.362.000
10.043.000
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја, одрж. и оправка мотор. возила и мотоцикла 2) Произ. прехрамб. произв. и пића 3) Трг. на мало, осим трг. возилима
Укупан број запослених: 76; од тога ВСС: 0

**EУР
90.121
168.796

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Индустријско конфекционирање омотача ИКОМ, СУБОТИЦА
Шифра аукцијске продаје: 110203-0351
Матични број субјекта: 08699470
Делатност субјекта: Производња осталих
разноврсних производа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 31.314.000 Дин или 508.373 *ЕУР-а
што представља 67,109 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.131.000 Дин или 50.837 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.263.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.154.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Погон за штамп. Вест. Омот (506) 2. Магацин лако запаљивих матер. (112) 3. Магацин штамп.
вештачких црева (750) 4. Магацин и погон за прир. црева (1225)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
46.604.000
Укупни пословни приходи
39.117.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Природни омотачи 2) Вештачки омотачи
Укупан број запослених: 51; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Машина за плисирање вешт. црева (КУКО 1-С-Е) 2) Машина за премотав. вешт. црева
(КУКО ХР-1) 3) Остала опрема
2001. годину
**EУР
922.851
774.594

Дин
52.519.000
50.764.000

**EУР
882.702
853.205

