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 03.02.2003. до 24.02.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 25.02.2003. 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 040303 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: 04.03.2003. 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: 04.03.2003. 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
(04.03.2003.) 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 (04.03.2003.) 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 03.02.2003. до 24.02.2003., 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 30.01.2003. 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 трикотажа ОЛГА МИЛОШЕВИЋ, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Шифра аукцијске продаје: 040303-0272п
Матични број субјекта: 07163541
Делатност субјекта: Произв. плетених и кукичаних
пуловера

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 98.726.000 Дин или 1.602.797 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 7.898.000 Дин или 128.222 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 15.796.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 7.519.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Стари производни погон (1867) 2. Нова производна управна зграда (2572) 3. Производна управна
зграда у Церовцу (1392)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (19000)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
18.793.000
Укупни пословни приходи
24.034.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Плетеће машине (Stoll-CMCA 3 B) 2) Плетеће машине (Protti PFS) 3) Конфекцијске машине
(Rimoldi Overloh) 4) Конфекцијске машине (Nechi Step) 5) Конфекцијске машине (Rimoldi
Iberdek)
2001. годину
**EУР
372.139
475.921

Дин
30.296.000
41.043.000

**EУР
509.194
689.822

Најважнији производи/услуге: 1) Џемпери 2) Пуловери 3) Комплети 4) Туника 5) Сукње
Укупан број запослених: 207; од тога ВСС: 5

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво ЖИТОПРОМЕТ, ДРАГИЊЕ
Шифра аукцијске продаје: 040303-0304п
Матични број субјекта: 07647573
Делатност субјекта: Произв. млинских производа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 23.401.000 Дин или 379.913 *ЕУР-а
што представља 65,016 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.170.000 Дин или 18.995 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.340.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 11.688.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Посл. зграда са раднич. мензом (1680) 2. Силос од армираног бетона 3. Зграда новог млина 4.
Магацин од тврдог материјала (1120) 5. Магацин са житарицама (1260)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
12.664.000
Укупни пословни приходи
20.913.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Брашно 2) Сточно брашно 3) Мешана прекрупа
Укупан број запослених: 39; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Опрема новог млина (Змај Земун) 2) Рачунар (Pentium I) 3) Сушара за жито (Победа Нови
Сад) 4) Трафостаница (630 кв)
2001. годину
**EУР
250.772
414.119

Дин
27.445.000
40.797.000

**EУР
461.276
685.687

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за угоститељство, производњу, туризам и трговину ПУТНИК, МАЛИ ЗВОРНИК
Шифра аукцијске продаје: 040303-0306п
Матични број субјекта: 07335652
Делатност субјекта: Хотели и мотели, с рестораном

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 39.845.000 Дин или 646.879 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.992.000 Дин или 32.340 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.985.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.022.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хотел "ЈЕЗЕРО" (1920) 2. Хотел "РАДАЉ" (1030) 3. Зграда за плин.боце 4. Ресторан "Д.Стенка"
(298)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
12.515.000
Укупни пословни приходи
11.929.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Хлеб и пециво 2) Угоститељ. услуге 3) Трговина
Укупан број запослених: 69; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Вешалица за гардеробу 2) Гардер.ормар метални 3) Гардер.ормар 4) Тв са сателитском
антеном
2001. годину
**EУР
247.822
236.218

Дин
12.936.000
17.932.000

**EУР
217.419
301.388

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Графичко издавачко и трговинско предузеће МЕТАЛОГРАФ, ТРСТЕНИК
Шифра аукцијске продаје: 040303-0308п
Матични број субјекта: 07154470
Делатност субјекта: Штампање, остало

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 40.107.000 Дин или 651.125 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.005.000 Дин или 32.551 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.011.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 9.462.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (400) 2. Стан солидарности (60) 3. Хала-књиговезница (316) 4. Магацин монтажни
(443) 5. Монтажни објекат (148)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
48.593.000
Укупни пословни приходи
44.041.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Етикете 2) Кутије 3) Књиге 4) Блокови 5) Обрасци
Укупан број запослених: 160; од тога ВСС: 4

Б) Најзначајнија опрема:
1) Двобој. офсет машина (Р-24-7) 2) Лепилица за кутије (ФКМ-80) 3) Офсет машина (Adast
Romae) 4) Маш. за тампон штампу
2001. годину
**EУР
962.238
872.099

Дин
40.154.000
53.991.000

**EУР
674.880
907.442

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за пројектовање ПРЕДНАПРЕГНУТИ БЕТОН, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 040303-0420
Матични број субјекта: 07016514
Делатност субјекта: Пројектов. грађев. објеката

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 23.622.000 Дин или 383.495 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.362.000 Дин или 38.347 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.724.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 663.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Канцеларијске просторије (322)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Клима уређај 2) Фотокопир апарат (Canon)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
3.987.000
Укупни пословни приходи
3.842.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Пројектовање грађ. објеката
Укупан број запослених: 12; од тога ВСС: 3

2001. годину
**EУР
78.950
76.079

Дин
4.720.000
4.418.000

**EУР
79.330
74.255

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће кланица 8. ОКТОБАР, ПЕТРОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 040303-0421
Матични број субјекта: 07614365
Делатност субјекта: Клање стоке

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 12.646.000 Дин или 205.307 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.265.000 Дин или 20.531 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.529.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.719.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
Б) Најзначајнија опрема:
1. Прод. број 1 кућа са двор. (20) 2. Продавница меса број 2 (27) 3. Зграда коже (60) 4. Зграда сточног
1) Фап 2) Хладњача 3) Трактор (ИМТ 542) 4) Југо (101 Скала) 5) Југо (45)
депоа (300) 5. Магацин киоск (5)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (8732)
Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
22.212.000
439.842
Укупни пословни приходи
14.638.000
21.943.000
434.515
Укупни пословни расходи
17.275.000
Најважнији производи/услуге: 1) Јунад (клање) 2) Краве (клање) 3) Свиње (клање) 4) Јунеће месо 5) Говеђе месо
Укупан број запослених: 42; од тога ВСС: 1

**EУР
246.025
290.346

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Дружтвено предузеће за хемијске производе КОФЕНИКС-ХЕМИЈА, КОСЈЕРИЋ
Шифра аукцијске продаје: 040303-0422
Матични број субјекта: 17430785
Делатност субјекта: Произв. сапуна и сл. препрата

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.622.000 Дин или 42.571 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 262.000 Дин или 4.257 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 524.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 119.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда Кофин - гел (543)
В) Земљиште (м²):
Пољопривредно земљиште: (1948)

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рачунар (Пентиум) 2) Бојлер 1000 л са грејачем (Јанко Лисјак) 3) Бојлер 1000 л резервни
(Цевовод-Мар.) 4) Електро калкулатор (Наско)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Производња сапуна 2) Производња детерџента 3) Производња средст. за чишћење 4) Произ. средст. за полирање
Укупан број запослених: 14; од тога ВСС: 1

2001. годину
Дин
0
0

**EУР
0
0

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за грађевинско занатске радове БРЂАНИ, ВАЉЕВО
Шифра аукцијске продаје: 040303-0423
Матични број субјекта: 07096810
Делатност субјекта: Бојење и застакљивање

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 762.000 Дин или 12.370 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 76.000 Дин или 1.237 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 152.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 50.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Магацин - радионица за стакло (188) 2. Столарско-машинска радионица (107)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге-грађ. занатске
Укупан број запослених: 9; од тога ВСС: 0

2000. годину
Дин
1.533.000
1.483.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Столарске машине 2) Фрезер брзоходни 3) Абрихтер

2001. годину
**EУР
30.356
29.366

Дин
1.674.000
1.888.000

**EУР
28.135
31.732

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Трговинско предузеће 7. ЈУЛИ друштвено предузеће, ЧАЧАК
Шифра аукцијске продаје: 040303-0424
Матични број субјекта: 07167555
Делатност субјекта: Др. трг. на мало специјализовани радови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 21.720.000 Дин или 352.616 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.172.000 Дин или 35.262 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.344.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.346.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (374) 2. Зграда магацина (870) 3. Зграда хангара (648) 4. Зграда магацина (328) 5.
Зграда магацина (144)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
48.336.000
Укупни пословни приходи
45.854.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја грађев. материјала 2) Услуге
Укупан број запослених: 49; од тога ВСС: 3

Б) Најзначајнија опрема:
1) Виљушкар (Pobeda) 2) Виљушкар (Inos) 3) Трактор са прикњучком (IMT-560471) 4) Опрема
за паковање цемента
2001. годину
**EУР
957.149
908.000

Дин
50.134.000
53.516.000

**EУР
842.617
899.459

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу шмиргле, обраду и прераду равног стакла и огледала ХЕМОС, ЋУПРИЈА
Шифра аукцијске продаје: 040303-0425
Матични број субјекта: 07166737
Делатност субјекта: Произв. брусних производа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 33.307.000 Дин или 540.729 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.331.000 Дин или 54.073 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.661.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.648.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословне просторије (129) 2. Помоћне просторије (391) 3. Пословне просторије (2105) 4. Пословне
просторије (0)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Теретно возило "Москвич" (Aleko - pikap) 2) Бушилица 3) Мешач боје (МЕ 700) 4) Сто

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
19.084.000
377.901
Укупни пословни приходи
13.185.000
261.089
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Брусно платно 2) Термопан стакло 3) Стакло 3мм 4) Стакло 4мм 5) Стакло 5/6мм
Укупан број запослених: 44; од тога ВСС: 1

2001. годину
Дин
25.975.000
22.244.000

**EУР
436.569
373.861

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено угоститељско-туристичко предузеће ИНЕКС КРАЈИНА, НЕГОТИН
Шифра аукцијске продаје: 040303-0426
Матични број субјекта: 07129637
Делатност субјекта: Барови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 107.580.000 Дин или 1.746.543 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 10.758.000 Дин или 174.654 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 21.516.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 6.730.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хотел- стари део (3600) 2. Депаданс (3600)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Компјутери са пратећом опремом (Пентијум 2) 2) Телевизори (лгцф - 20е) 3) Телевизори
(Схарп 37е5) 4) Телевизори (Санио 14)

Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Угоститељство и туризам
Укупан број запослених: 154; од тога ВСС: 3

2000. годину
Дин
12.959.000
16.198.000

2001. годину
**EУР
256.614
320.752

Дин
19.889.000
34.059.000

**EУР
334.280
572.439

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за путнички саобраћај ПОЛИМЉЕТРАНС, ПРИЈЕПОЉЕ
Шифра аукцијске продаје: 040303-0427
Матични број субјекта: 07155832
Делатност субјекта: Превоз путника у друмском
саобраћају

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 14.352.000 Дин или 233.005 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.435.000 Дин или 23.300 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.870.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.474.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословно-техн.згр. (272) 2. Котларн.са магац. (336) 3. Велика хала 1/3 (576) 4. Мала хала (864) 5.
Портирн.са канц. (39)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Аутобус за међугр.-9ком. (Sanos) 2) Аутобус за локал соло-9ком. (Ikarus) 3) Аутоб.за
приград.зглобни-7ком. (Ikarus) 4) Универзални струг (PA-631) 5) Рачунари 486 и Р II (Pentium)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Укупни пословни приходи
27.851.000
Укупни пословни расходи
29.286.000
Најважнији производи/услуге: 1) Превоз путника 2) Продаја мот.воз. 3) Одрж.и набавка мот.воз. 4) Трг.на мало мот.горивом 5) Тргов.на велико
Укупан број запослених: 147; од тога ВСС: 5

2001. годину
Дин
46.780.000
50.201.000

**EУР
786.245
843.743

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за фризерске услуге ФРИЗЕР, УЖИЦЕ
Шифра аукцијске продаје: 040303-0428
Матични број субјекта: 07156553
Делатност субјекта: Фризерски и др. третмани за
улепшавање

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.131.000 Дин или 18.364 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 113.000 Дин или 1.836 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 226.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 493.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Женски сало "Нева" (27) 2. Мушко-женски салон бр. 2 (107) 3. Мушки салон бр. 4 (36) 4. Мушко женски салон бр. 3 (29) 5. Мушки салон бр. 3 (29)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Фризерске услуге
Укупан број запослених: 33; од тога ВСС: 0

2000. годину
Дин
4.048.000
5.153.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Радни сто канцеларијски 2) ТА пећ (Магнохром) 3) Радне столице 4) Када за прање косе

2001. годину
**EУР
80.158
102.040

Дин
4.048.000
5.153.000

**EУР
68.036
86.608

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено трговинско предузеће АГРОСТРОЈ, ЧАЧАК
Шифра аукцијске продаје: 040303-0429
Матични број субјекта: 07167504
Делатност субјекта: Продаја моторних возила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 33.912.000 Дин или 550.548 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.391.000 Дин или 55.055 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.782.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.388.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (170) 2. Магацин (1696) 3. Управна згр.-канц.прост. (854) 4. Продавница"Ратар"Чачак (138) 5. Продавница"Волан"-Чачак (325)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (351,91)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
78.519.000
Укупни пословни приходи
80.714.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Пећи и калкулатори (Магнохром) 2) Писаће машине, калкулатори и фахови (Оливети) 3)
Телефакси (Панасоник)
2001. годину
**EУР
1.554.832
1.598.297

Дин
57.302.000
62.360.000

**EУР
963.091
1.048.102

Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико и мало,продаја моторних возила
Укупан број запослених: 79; од тога ВСС: 9

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено преузеће за пружање транспортних услуга у превозу и претовару робе и терета ТРАНСПОРТАУТОСАОБРАЋАЈ са п.о., БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 040303-0430
Матични број субјекта: 17163922
Делатност субјекта: Превоз робе у друмском
саобраћају

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 24.232.000 Дин или 393.407 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.423.000 Дин или 39.341 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.846.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.552.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (600) 2. Зграда ремонт (519)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Превоз робе
Укупан број запослених: 53; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Камион МЕРЦЕДЕС (7,12t) 2) Камион ЗАСТАВА (5t) 3) Камион ТАМ (9,1t) 4) Хидраул.
конзолна дизалица (KND 22)
2000. годину
Дин
11.697.000
13.578.000

2001. годину
**EУР
231.624
268.871

Дин
24.033.000
30.569.000

**EУР
403.930
513.782

