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 27.01.2003. до 13.02.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 14.02.2003. 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 240203 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: 24.02.2003. на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2. спрат, Велика сала у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се на истој адреси
дана: 24.02.2003. 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
(24.02.2003.) 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 (24.02.2003.) 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 27.01.2003. до 13.02.2003., 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 23.01.2003. 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 ИНЕКС ДИВЧИБАРЕ, КОСЈЕРИЋ
Шифра аукцијске продаје: 240203-0379
Матични број субјекта: 07157851
Делатност субјекта: неспецијализована трг. на мало храна

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 16.752.000 Дин или 271.968 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.675.000 Дин или 27.197 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.350.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 890.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (272) 2. Магацин (854) 3. Продавн.бр.1-текстил (258) 4. Продавн.бр.6-бела техника
(256) 5. Продавн.бр.7-маркет (456)
В) Земљиште (м²):
Пољопривредно земљиште: (17522)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
57.713.000
Укупни пословни приходи
57.289.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Тргов.опр.-витрине,касе,ваге 2) Теретно возило-Фап-16 (ФАП-1620) 3) Теретно возило
(Застава 650) 4) Виљушкар (Победа 3,2т) 5) Путнички ауто (2-101)
2001. годину
**EУР
1.142.832
1.134.436

Дин
69.746.000
71.346.000

**EУР
1.172.241
1.199.133

Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико и мало
Укупан број запослених: 50; од тога ВСС: 0

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ТАРАТРАНС са п.о., БАЈИНА БАШТА
Шифра аукцијске продаје: 240203-0380
Матични број субјекта: 07155859
Делатност субјекта: превоз робе у друмском
саобраћају

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 35.461.000 Дин или 575.696 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.546.000 Дин или 57.570 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.092.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.560.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда са радионицом (2137) 2. Портирница (37) 3. Котларница (24) 4. Пословни простор
(49) 5. Киоск (5)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Абриктер столарски 2) Бреком ваљци (2/c) 3) ФАП 1935 (VBDT) 4) РАБА (C.22.206) 5)
Прикључно возило (UTVA P-16)

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
8.615.000
170.594
Укупни пословни приходи
5.630.000
7.399.000
146.515
Укупни пословни расходи
9.264.000
Најважнији производи/услуге: 1) Превоз робе у друмском саобраћају 2) Одржавање и поправка моторних возила 3) Технички преглед возила 4) Шпедитерске услуге
Укупан број запослених: 53; од тога ВСС: 2

**EУР
94.625
155.703

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће МЕТАЛОПЛАСТИКА, ЧАЈЕТИНА
Шифра аукцијске продаје: 240203-0381
Матични број субјекта: 07606290
Делатност субјекта: произв. брава и окова

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 18.262.000 Дин или 296.485 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.826.000 Дин или 29.648 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.652.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 23.910.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Производна хала (980) 2. Произвoдна хала металопластика (1800) 3. Зграда управе (720) 4.
Настрешница за халу.складиште (605)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Ерозимат 2) Брусилица универзална (UFC-630) 3) Струг (PA-22750 mm) 4) Брусилица за
равно брушесе (331246)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
33.560.000
664.554
Укупни пословни приходи
28.573.000
565.802
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Контактни материјал 2) Алати на пропан бутан гас 3) Регулатор 4) Противломни вентили 5) Навртка
Укупан број запослених: 145; од тога ВСС: 4

2001. годину
Дин
34.772.000
50.543.000

**EУР
584.423
849.491

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Грађевинско друштвено предузеће ИЗГРАДЊА, ШАБАЦ
Шифра аукцијске продаје: 240203-0382
Матични број субјекта: 07169175
Делатност субјекта: груби грађевински радови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 26.419.000 Дин или 428.913 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.642.000 Дин или 42.891 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.284.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 5.257.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (385) 2. Портирница (39) 3. Пројектни биро (96) 4. Ресторан чардак (676) 5.
Котларница, магацин и гараша (503)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Грађевинске услуге
Укупан број запослених: 485; од тога ВСС: 16

2000. годину
Дин
46.326.000
56.700.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Камион мерцедес (12/13) 2) Мотор за тегњач (Famos) 3) Приколица шлеп (Utva) 4) Пумпа за
малтер (Fagram)
2001. годину
**EУР
917.347
1.122.772

Дин
73.645.000
77.026.000

**EУР
1.237.773
1.294.598

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за прераду воћа и поврћа ВОЋАР-ПАЛАНКА, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Шифра аукцијске продаје: 240203-0383
Матични број субјекта: 07163690
Делатност субјекта: прерада и конзервисање др.
воћа и поврћа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 45.054.000 Дин или 731.437 *ЕУР-а
што представља 69,993 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.505.000 Дин или 73.144 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 9.011.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 26.460.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Магацин колонија (4618) 2. Управна зграда (867) 3. Магацин са дворедним кровoм (1664) 4.
Производна хала-нова (900) 5. Хала фабрике (720)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Линија биофеметисаних сокова (Прот. "Гоша") 2) Испарна станица-испаривач (АС-50 СА) 3)
Пастеризатор проточни (Тунб. 25 cm) 4) Бротски парни котао 21/h (AG-Hesen)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
94.364.000
1.868.594
Укупни пословни приходи
85.382.000
1.690.733
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Биоферментисан сок цвекле 2) Мешана салата 3) Пастеризована цвекла 4) Сок од парадајза 5) Кечап
Укупан број запослених: 183; од тога ВСС: 9

2001. годину
Дин
40.886.000
69.836.000

**EУР
687.183
1.173.754

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за промет на велико и мало АГРОСРБИЈА, КРАЉЕВО
Шифра аукцијске продаје: 240203-0384
Матични број субјекта: 07152990
Делатност субјекта: продаја делова, прибора за
моторна возила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.577.000 Дин или 25.594 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 158.000 Дин или 2.559 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 315.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 691.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословна зграда (127) 2. Помоћне просторије (30) 3. Два сутерена (21) 4. Продајни објекат (108)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико и мало
Укупан број запослених: 16; од тога ВСС: 1

2000. годину
Дин
1.194.000
2.387.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Теретно возило (Заст. 650ад) 2) Теретно возило (Турзе 83-12А) 3) Путничко возило (Опел
Омега) 4) Виљушкар (Лобеда 3,2)
2001. годину
**EУР
23.644
47.267

Дин
2.817.000
4.643.000

**EУР
47.346
78.036

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за прераду дрвета КОШУТЊАК са п.о., КРАГУЈЕВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 240203-0385
Матични број субјекта: 07403267
Делатност субјекта: произв. амбалаже од дрвета

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 16.288.000 Дин или 264.436 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.629.000 Дин или 26.444 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.258.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.329.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Погонске просторије (24) 2. Радионица за израду амбалаже (1200) 3. Столарска радионица (205)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
23.068.000
Укупни пословни приходи
21.028.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Резана грађа 2) Сандуци 3) Палете
Укупан број запослених: 121; од тога ВСС: 3

Б) Најзначајнија опрема:
1) Преса за лемљење 2) Пумпа вертикална (150/08) 3) Теретно возило Југо (Скала 101/55) 4)
Путн. возило Југо (Скала 101/55)
2001. годину
**EУР
456.792
416.396

Дин
20.127.000
22.411.000

**EУР
338.280
376.668

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Туристичко угоститељско трговинско предузеће КОПАОНИК са п.о., БЛАЦЕ
Шифра аукцијске продаје: 240203-0386
Матични број субјекта: 07109237
Делатност субјекта: хотели и мотели са рестораном

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 22.089.000 Дин или 358.610 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.209.000 Дин или 35.861 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.418.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.763.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хотел "Језеро" (3000) 2. Ресторан "Таверна" (138)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Преноћиште
Укупан број запослених: 65; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Котао (МБЦ 140) 2) Столице (Анита) 3) Сточићи рецепцијски 4) Угаона гарнитура

2000. годину
Дин
14.869.000
13.599.000

2001. годину
**EУР
294.436
269.287

Дин
19.544.000
21.707.000

**EУР
328.482
364.836

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за трговину и угоститељство ШУМАДИЈА, РАЧА
Шифра аукцијске продаје: 240203-0387
Матични број субјекта: 07113706
Делатност субјекта: трговина на велико и мало и
оправка

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 65.268.000 Дин или 1.059.610 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.527.000 Дин или 105.961 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 13.054.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.079.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хотел (2868) 2. "Стари гвожђар" (273) 3. Управна зграда (334) 4. Централни магацин (338) 5.
Стовариште грађе (224)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (830)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
6.745.000
Укупни пословни приходи
10.138.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге:
Укупан број запослених: 65; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) компјутер (пентиум I)

2001. годину
**EУР
133.564
200.752

Дин
14.787.000
20.419.000

**EУР
248.529
343.188

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за прераду дрвета МОРАВА-ДРВО, ЋУПРИЈА
Шифра аукцијске продаје: 240203-0388
Матични број субјекта: 07417845
Делатност субјекта: произв. амбалаже од дрвета

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.242.000 Дин или 68.870 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 424.000 Дин или 6.887 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 848.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 649.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (159) 2. Производна хала (1053)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Пут. возило (Југо Темпо) 2) Брента пат (1100) 3) Виљушкар (3,2 т) 4) Трафо са стубом

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
6.808.000
134.812
Укупни пословни приходи
7.206.000
142.693
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Резана грађа 2) Амбалажа од дрвета 3) Остали производи 4) Услужно резање
Укупан број запослених: 29; од тога ВСС: 3

2001. годину
Дин
5.959.000
7.658.000

**EУР
100.155
128.710

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за услуге у третовару, транспорту и ускладиштењу САВАТРАНСПОРТ са п.о., БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 240203-0389
Матични број субјекта: 17163914
Делатност субјекта: претовар терета

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 16.623.000 Дин или 269.865 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.662.000 Дин или 26.986 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.325.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.326.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Складиште (1000)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Теренско возило (Застава) 2) Теренско возило (Мерцедес) 3) Теренско возило (Застава) 4)
Путничко возило (Шкода)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
5.782.000
Укупни пословни приходи
6.151.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге превоза 2) Услуге претовара 3) Услуге складиштења
Укупан број запослених: 58; од тога ВСС: 0

2001. годину
**EУР
114.495
121.802

Дин
10.970.000
11.838.000

**EУР
184.376
198.965

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће на акције у нискоградњи ПУТ, ЗАЈЕЧАР
Шифра аукцијске продаје: 240203-0390
Матични број субјекта: 07183429
Делатност субјекта: изградња саобраћајница, писта и
сл.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 6.828.000 Дин или 110.843 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 683.000 Дин или 11.084 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.366.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 479.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословна зграда (78) 2. Пословна зграда (176) 3. Зграде за магацине (554)
В) Земљиште (м²):
Пољопривредно земљиште: (7444)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
13.488.000
Укупни пословни приходи
9.528.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Изградња саобраћајница, писта и сл. 2) Изградња улица
Укупан број запослених: 70; од тога ВСС: 3

Б) Најзначајнија опрема:
1) Камион Кипер (ФАП 22-26) 2) Ваљак (Прогрес 700) 3) Путничко возило (Mercedes) 4) Теретно
возило (Там 1201)
2001. годину
**EУР
267.089
188.673

Дин
14.591.000
11.395.000

**EУР
245.235
191.519

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено грађевинско предузеће ИЗГРАДЊА, ТРСТЕНИК
Шифра аукцијске продаје: 240203-0391
Матични број субјекта: 07337833
Делатност субјекта: груби грађевински радови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.457.000 Дин или 72.353 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 446.000 Дин или 7.235 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 891.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 175.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Део управ. зграде са тав. прост. (548) 2. Лабораторија (99)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (3231)

Б) Најзначајнија опрема:
1) Бушилица (VB 713 E) 2) Бушилица (VB 716 E) 3) Убодна тестера (BOSCH) 4) Столарске
стеге

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
15.773.000
312.337
Укупни пословни приходи
5.236.000
16.272.000
322.218
Укупни пословни расходи
7.183.000
Најважнији производи/услуге: 1) Готов бетон 2) Сепарисани песак 3) Радови на Дому спортова 4) Радови на Клубу привредника 5) Црпна станица мост
Укупан број запослених: 38; од тога ВСС: 1

2001. годину
**EУР
88.003
120.727

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће АГРООПРЕМА ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР, ЈАГОДИНА
Шифра аукцијске продаје: 240203-0392
Матични број субјекта: 17345281
Делатност субјекта: трг. на велико пољопривредним
машинама

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 14.273.000 Дин или 231.716 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.427.000 Дин или 23.172 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.855.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 706.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Привредна зграда ПСЦ (1308) 2. Магацин са надсрешницом (1597)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Трговинске услуге
Укупан број запослених: 25; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Камион (Застава 650) 2) Камион (Jelč)

2000. годину
Дин

2001. годину
**EУР

Дин
5.111.000
5.831.000

**EУР
85.902
98.003

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено трговинско предузеће КОСАНИЦА са п.о., КУРШУМЛИЈА
Шифра аукцијске продаје: 240203-0393
Матични број субјекта: 07108168
Делатност субјекта: неспецијализована трг. на мало храна

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 39.517.000 Дин или 641.555 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.952.000 Дин или 64.156 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.903.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.252.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Продавница Пролом (280) 2. Продавница Дом (185) 3. Продавница Избор (251) 4. Продавница
Центар (199) 5. Продавница Турист (290)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (469) Пољопривредно земљиште: (7600)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
1.928.000
Укупни пословни приходи
2.619.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Трг. на мало неспецијализованим производима 2) Услуге
Укупан број запослених: 15; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Металне сталаже 2) Компјутер (Пентиум 2)

2001. годину
**EУР
38.178
51.861

Дин
3.142.000
4.671.000

**EУР
52.808
78.507

