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 30.01.2003. до 20.02.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 21.02.2003. 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 280203 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: 28.02.2003. 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: 28.02.2003. 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
(28.02.2003.) 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 (28.02.2003.) 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 30.01.2003. до 20.02.2003., 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 27.01.2003. 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: Акционарско друштво за унутрашњу и спољну трговину БРАЗДА, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 280203-0260п
Матични број субјекта: 07031947
Делатност субјекта: Трг. на велико хемијским
производима

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 15.663.000 Дин или 254.290 *ЕУР-а
што представља 66,465 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 783.000 Дин или 12.714 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.566.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.243.000 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) Ауди

2001. годину
**EУР
88.000
118.119

Дин
18.411.000
21.474.000

**EУР
309.439
360.920

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено металопрерађивачко предузеће МЕТАЛАЦ са п.о., ИВАЊИЦА
Шифра аукцијске продаје: 280203-0273п
Матични број субјекта: 07206194
Делатност субјекта: Производња металних
конструкција

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 109.460.000 Дин или 1.777.054 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 8.757.000 Дин или 142.164 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 17.514.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.256.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда - стара пр. хала (4412) 2. Нова производна хала (3045) 3. Магацин готових
производа (609) 4. Продавница (83) 5. Котларница (138)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (21108)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
31.054.000
Укупни пословни приходи
29.425.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Ексцентар (АП-100 Т) 2) Хидрауличне маказе (МГ 16 20*3100) 3) Ексцентар преса (60 Т) 4)
Коленаста преса (315 Т КП 25-35 А) 5) Пнеум.ексцентар преса (КД2128 Е-6БТ-руска)

2001. годину
Дин
**EУР
26.140.000
439.342
38.281.000
643.400
Најважнији производи/услуге: 1) Тракторска приколица једноосовинска од 3.5 тона 2) Мотокултиваторска приколица 3) Просипачи соли и тракторске палете 4) Тракторске виле 5) Више типова
приколица за потребе армије 6) Војнички кревети на расклапање и на спрат 7) Котлови 8) Дрљаче за тракторе "Томо Винковић" 9) Пресе за цеђење воћа 10) Цистерне за гориво
Укупан број запослених: 219; од тога ВСС: 9
**EУР
614.931
582.673

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће МИНЕЛ ЕНИМ -СМЕДЕРЕВО за производњу и монтажу процесне прехрамбене термотехничке
опреме и постројења, СМЕДЕРЕВО
Шифра аукцијске продаје: 280203-0283п
Матични број субјекта: 06810438
Делатност субјекта: Произв. металних конструкција

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.817.000 Дин или 78.203 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 241.000 Дин или 3.910 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 482.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.499.000 Дин

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

Б) Најзначајнија опрема:
1) Путничко возило (Фиат темпра) 2) Бушилица стубна 3) Апарат за заваривање 4) Комби
возило

В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Произв. мет. конструкција
Укупан број запослених: 46; од тога ВСС: 1

2000. годину
Дин
8.966.000
9.882.000

2001. годину
**EУР
177.545
195.683

Дин
17.820.000
17.652.000

**EУР
299.506
296.682

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за обраду и прераду стакла КРИСТАЛ акционарско друштво, ПРОКУПЉЕ
Шифра аукцијске продаје: 280203-0285п
Матични број субјекта: 07107374
Делатност субјекта: Произв. осталог шупљег стакла

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 33.965.000 Дин или 551.414 *ЕУР-а
што представља 69,923 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.698.000 Дин или 27.571 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.396.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.183.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (1750) 2. Објекат за произ. клип рамова (612) 3. Објекат термо линије (1205) 4.
Магацин са надстрешницом (220) 5. Магацин потрошног материјала (105)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Теретно возило (Застава) 2) Теретно возило (Застава Ривал) 3) Теретно возило (Застава
Поли Скала) 4) Машина за бетон (Лифам) 5) Ел. котао (Еи-цм тк 24)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
31.385.000
621.485
Укупни пословни приходи
30.808.000
610.059
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Обрада равног стакла 2) Обрада украсног стакла 3) Керамичка обрада стакла
Укупан број запослених: 64; од тога ВСС: 2

2001. годину
Дин
27.342.000
33.718.000

**EУР
459.545
566.708

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу металног репродукционог материјала ИНДУСТРИЈА МЕТАЛА БАТОЧИНА-ИМБ са
п.о., БАТОЧИНА
Шифра аукцијске продаје: 280203-0286п
Матични број субјекта: 07609566
Делатност субјекта: Произв. делова и прибора за
возила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 126.008.000 Дин или 2.045.709 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.300.000 Дин или 102.285 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.601.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 27.890.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (680) 2. Портирница на улазу (28) 3. Канц. простор изнад механ. (770) 4. Метална
портирница (6)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (77)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
24.183.000
Укупни пословни приходи
29.656.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Хидраулична преса (ХСТ 100/900) 2) Апарат за заваривање (МИГ 250 А159) 3)
Електробушилице (СА 2223) 4) Путнички аутомобил (Флорида) 5) Компјутер (Пентиум)
2001. годину
**EУР
478.871
587.248

Дин
14.359.000
51.185.000

**EУР
241.336
860.281

Најважнији производи/услуге: 1) Делови за путничке аутомобиле 2) Делови за камионе 3) Остали производи
Укупан број запослених: 139; од тога ВСС: 2

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено индустријско предузеће за производњу опеке и полиуретана РАДНИК, ПОЖЕГА
Шифра аукцијске продаје: 280203-0288п
Матични број субјекта: 07112831
Делатност субјекта: Произв. опеке и црепа од глине

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 71.611.000 Дин или 1.162.592 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.729.000 Дин или 93.007 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 11.458.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.869.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Фабрика опеке (3570) 2. Фабрика хладничких врата (1600) 3. Фабрика полиуретанских панела
(1132) 4. Ресторан (591) 5. Управна зграда (550)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (1527,5)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
6.373.000
Укупни пословни приходи
8.636.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Вакум преса 2) Сталаже за сервирање 3) Машина за палетирање 4) Сандучасти додавач 5)
Скела ал. 16/16

2001. годину
Дин
31.191.000
38.531.000
Најважнији производи/услуге: 1) Глинени елементи за таванице 2) Глинени производи шупљи блок 3) Тенисит-подлога за тениска игралишта и атлетске стазе 4) Бетонски производи 5)
Полиуретански производи 6) Хладионичка врата 7) Трговина на велико и мало свим грађевинским материјалом
Укупан број запослених: 168; од тога ВСС: 8
**EУР
126.198
171.010

**EУР
524.236
647.602

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу термичких апарата и уређаја ЕЛИНД - ТЕУР, ВАЉЕВО
Шифра аукцијске продаје: 280203-0410
Матични број субјекта: 07252749
Делатност субјекта: Произв. електричних кућних
апарата

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 134.674.000 Дин или 2.186.397 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 16.161.000 Дин или 262.368 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 32.322.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 15.409.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хала 1 за монтажу ТА пећи (3000) 2. Хала 2 (1440) 3. Магацин готових производа (1260) 4.
Пословни простор (1008) 5. Производни део зграде (1008)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Линија фарбаре и пластиф. (Гема и Цер) 2) Пресерај (пресе од 5т до 250т) (Различитих
произв.) 3) Алатница (Различитих произв.) 4) Линија галванске заштите (Фадип - Бечеј) 5)
Линија емајлирнице (Различитих произв.)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
91.313.000
1.808.178
Укупни пословни приходи
79.521.000
1.574.673
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) ТА пећи 2) Електро - кварцне пећи 3) Електро - кварцни камини 4) Панел радијатори 5) Грејалице
Укупан број запослених: 326; од тога ВСС: 18

2001. годину
Дин
80.019.000
88.233.000

**EУР
1.344.902
1.482.957

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за сервисирање и оправку моторних возила МОТОРЕМОНТ, ЗАЈЕЧАР
Шифра аукцијске продаје: 280203-0411
Матични број субјекта: 07201966
Делатност субјекта: Одржавање и оправка моторних
возила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 11.798.000 Дин или 191.531 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.416.000 Дин или 22.984 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.831.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 784.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хала сервиса иоправке возила (1701) 2. Надстрешница за технички преглед (265) 3. Хала путничког
сервиса (614) 4. Зграда и капија сервисне радионице (20) 5. Прикључак канализације (1)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (2492) Пољопривредно земљиште: (6727)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
2.055.000
Укупни пословни приходи
3.126.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Универзални струг 2) Стубна бушилица 3) Пробни сто за исп. пумпе (2 ком.) 4) Каналска
дизалица (4 ком.) 5) Линија техн. прегледа 6) Дизалица (3 ком.)
2001. годину
**EУР
40.693
61.901

Дин
6.280.000
7.582.000

**EУР
105.550
127.433

Најважнији производи/услуге: 1) Услуге оправке и сервисирања теретних и путничких возила 2) Услуге техничког прегледа
Укупан број запослених: 44; од тога ВСС: 0

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за хотелско туристичку и угоститељску делатност ШУМАДИЈА, ВЕЛИКА ПЛАНА
Шифра аукцијске продаје: 280203-0412
Матични број субјекта: 07198647
Делатност субјекта: Ресторани

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 43.052.000 Дин или 698.935 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.166.000 Дин или 83.873 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 10.332.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 5.784.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Мотел Стари храст (457) 2. Ресторан Европа (332) 3. Ресторан Шумадија (300) 4. Бифе Деликатес
(120) 5. Бифе Ново Село (120)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (61259)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
11.629.000
Укупни пословни приходи
13.743.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге смештаја и исхране
Укупан број запослених: 150; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Комби комбибус (1900) 2) Возило (ТАМ 75 т) 3) Возило (Застав) 4) Котларница 5)
Телефонска централа
2001. годину
**EУР
230.277
272.139

Дин
22.539.000
31.770.000

**EУР
378.819
533.968

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће у друштвеној својина за примарну и финалну прераду дрвета ЈАВОР, ПРИЈЕПОЉЕ
Шифра аукцијске продаје: 280203-0413
Матични број субјекта: 07110936
Делатност субјекта: Произв. резане грађе

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 15.061.000 Дин или 244.520 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.807.000 Дин или 29.342 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.615.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.041.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Производни део (1042) 2. Управна зграда (100) 3. Објекат за гатер, пилана-производни (252) 4.
Ресторан друштвене исхране (95)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (2007) Пољопривредно земљиште: (6179)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
8.363.000
Укупни пословни приходи
8.275.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Гатер (Брио) 2) Двоструки циркулатор (Братство) 3) Сушаре 4) Четворострана равналица (А.
Спасић) 5) Вишелисни циркулар (СЦМ М-3)
2001. годину
**EУР
165.604
163.861

Дин
6.849.000
8.710.000

**EУР
115.113
146.391

Најважнији производи/услуге: 1) Резана грађа 2) Бродски под 3) Ламперија 4) Грађевинска столарија 5) Амбалажа од дрвета
Укупан број запослених: 38; од тога ВСС: 1

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће трикотаже ВУЧЈАНКА, ВУЧЈЕ
Шифра аукцијске продаје: 280203-0414
Матични број субјекта: 07196598
Делатност субјекта: Произв. предива свиленог типа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 5.633.000 Дин или 91.454 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 676.000 Дин или 10.974 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.352.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 231.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Произв. хала Плетионе са послов.простором (570) 2. Произв. хала конф.са магац. готов. произв.
(1300) 3. Пословни простор (150) 4. Продавница и портирница (84) 5. Технички магацин (196)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (12740)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
23.757.000
Укупни пословни приходи
20.598.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Равноплетеће машине (koton, MC, PM, FRJ) 2) Конфекцијске машине (шибаче, кетлерице) 3)
Пеглање производа (пегле) 4) Хем. обрада производа (машине за хем. обраду)
2001. годину
**EУР
470.436
407.881

Дин
31.358.000
31.923.000

**EУР
527.043
536.539

Најважнији производи/услуге: 1) Произв. мушке, женске и дечије трикотажне одеће
Укупан број запослених: 220; од тога ВСС: 3

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу и промет ДУВАН, ЧАЧАК
Шифра аукцијске продаје: 280203-0415
Матични број субјекта: 07182180
Делатност субјекта: Трговина на велико и мало

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 32.943.000 Дин или 534.818 *ЕУР-а
што представља 69,636 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.294.000 Дин или 53.482 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.589.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.377.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда дирекције (780) 2. Магацин (792) 3. Погон за сечење папира у Слатини (567) 4.
Надстрешница у Слатини (200) 5. Зграда дирекције (подрум) (78)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Телефони и факсеви 2) Путничка возила 3) Камиони разни модели 4) Рачунске и писаће
машине

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
16.461.000
325.960
Укупни пословни приходи
7.328.000
22.014.000
435.921
Укупни пословни расходи
12.237.000
Најважнији производи/услуге: 1) Конфекционирање папира 2) Тргов. на вел. дуваном 3) Трговина осталом робом 4) Остала тргов.прехраном 5) Трговина на мало
Укупан број запослених: 138; од тога ВСС: 1

**EУР
123.164
205.671

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ПРОГРЕС, ВЕЛИКА ПЛАНА
Шифра аукцијске продаје: 280203-0416
Матични број субјекта: 07360479
Делатност субјекта: Произв. опеке и црепа од глине

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 136.770.000 Дин или 2.220.413 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 13.677.000 Дин или 222.044 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 27.354.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 12.977.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Машинска хала (646) 2. Сушаре (1708) 3. Кружна пећ са галеријом (1600) 4. Тунелска пећ са халом
(2127) 5. Хала за одлежавање глине (1080) 6. Ватростална комора (550) 7. Управна зграда (600)
В) Земљиште (м²):
Пољопривредно земљиште: (176695)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
86.903.000
Укупни пословни приходи
80.188.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Вакум преса ВА 600 Супер (Далит-Дарувар) 2) Електронски резаћи сто (Лола корпорација) 3)
Опрема гасовода (Цер-Чачак) 4) Опрема сушара (Cosmes-Италија) 5) Аутоматика (Капилети)

2001. годину
Дин
181.845.000
176.501.000
Најважнији производи/услуге: 1) Ферт пуниоци 2) Блок 25х19х19 3) Монта ТМ-16 4) Монта ТМ-12 5) Блок Прогрес 6) Блок 25х19х9 7) Каналице 8) Димњачки блок 9) Винотека
Укупан број запослених: 183; од тога ВСС: 1
**EУР
1.720.851
1.587.881

**EУР
3.056.321
2.966.503

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и монтажу металних конструкција и осталих производа од метала ПЛЕЋАШ,
БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 280203-0417
Матични број субјекта: 07741723
Делатност субјекта: Произв. металних конструкција

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 24.220.000 Дин или 393.209 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.906.000 Дин или 47.185 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.813.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 6.940.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хала - радионица (946) 2. Ресторан (56) 3. Управна зграда (300) 4. Хала (620) 5. Браварска
радионица и магацин алата (300)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (8620)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
4.408.000
Укупни пословни приходи
4.027.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Хидраулична преса (Hapa 110/3100) 2) Ресторан (PEP 63) 3) Управна зграда (MG 3100/1012) 4) Хала (SSL-II) 5) Бравар. рад. и маг. алата (SB4)
2001. годину
**EУР
87.287
79.743

Дин
6.401.000
6.346.000

**EУР
107.583
106.659

Најважнији производи/услуге: 1) Металне конструкције 2) Резервоари 3) Судови од метала
Укупан број запослених: 53; од тога ВСС: 2

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за пољопривредну производњу и кооперацију МАСУРИЦА са п.о., СУРДУЛИЦА
Шифра аукцијске продаје: 280203-0418
Матични број субјекта: 06154565
Делатност субјекта: Ратарство

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 36.889.000 Дин или 598.885 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.689.000 Дин или 59.888 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.378.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.651.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Подно складиште за кромпир (836) 2. Пољоприв. откупни центар (664) 3. Стругара пилана (563) 4.
Пољопривр. отк. центар (436) 5. Пољопривр. отк. центар (233)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рачунар са штампачем (Pack. Epson)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
4.544.000
89.980
Укупни пословни приходи
7.217.000
142.911
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Бук. трупци и рез. грађе 2) Гајење усева и засада, повртарство и хортикултура
Укупан број запослених: 68; од тога ВСС: 6

2001. годину
Дин
1.557.000
8.388.000

**EУР
26.169
140.980

