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 10.02.2003. до 25.02.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 26.02.2003. 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 060303 Агенција за приватизацију, Центар за аукције, Теразије 23/V, 11000 Београд".
УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ, ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.
Aукција ће се одржати дана: 06.03.2003. 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: 06.03.2003. 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
(06.03.2003.) 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 (06.03.2003.) 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 10.02.2003. до 25.02.2003., 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 06.02.2003. 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 за монтажу овдоводних и канализационих инсталација ХИДРОМОНТАЖА, ЛОЗНИЦА
Шифра аукцијске продаје: 060303-0314п
Матични број субјекта: 07325118
Делатност субјекта: Постављање цевних инсталација

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.827.000 Дин или 127.074 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 391.000 Дин или 6.354 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 783.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 5.048.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (81) 2. Магацински простор (111) 3. Администр. зграда (96) 4. Зидана гаража (38) 5.
Ограда круга (279)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Водоинсталатерске услуге
Укупан број запослених: 52; од тога ВСС: 1

2000. годину
Дин
6.590.000
7.679.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Опрема за вршење делатн. (машине и алати) 2) Транспортна средства (возила) 3)
Канцеларијска опрема (машине и опрема)
2001. годину
**EУР
130.495
152.059

Дин
5.994.000
10.469.000

**EУР
100.743
175.955

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и обраду дувана НИШАВСКА ДОЛИНА, ПИРОТ
Шифра аукцијске продаје: 060303-0325п
Матични број субјекта: 07131291
Делатност субјекта: Прерада дувана

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 51.488.000 Дин или 835.900 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.574.000 Дин или 41.795 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.149.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 8.345.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (8225) 2. Машинска радионица (1200) 3. Управна зграда, Крушевац (105) 4. Зграда
"Алина" (304)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (19629)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
18.144.000
Укупни пословни приходи
16.318.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Комора за влажење дувана 2) Ферментационе коморе 3) Кантар од 50 кг 4) Телефонска
централа (Панасоник)
2001. годину
**EУР
359.287
323.129

Дин
53.543.000
54.378.000

**EУР
899.913
913.947

Најважнији производи/услуге: 1) Ферментисан дуван
Укупан број запослених: 53; од тога ВСС: 6

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за инжењеринг ПАНПРОЈЕКТ, ПАНЧЕВО
Шифра аукцијске продаје: 060303-0326п
Матични број субјекта: 08006130
Делатност субјекта: Пројектовање грађевинских и
др. објеката

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 72.063.000 Дин или 1.169.925 *ЕУР-а
што представља 69,937 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.603.000 Дин или 58.496 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.206.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.586.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Улична спратна П + 2 Пословна (1777)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
11.507.000
Укупни пословни приходи
12.831.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Пројектовање грађ. и др. објеката
Укупан број запослених: 60; од тога ВСС: 15

Б) Најзначајнија опрема:
1) Аутомобил (Застава 101) 2) Аутомобил (Југо 45) 3) Аутомобил (Ауди 80 ТД 1600) 4) Рачунар
(Пентијум)
2001. годину
**EУР
227.861
254.079

Дин
9.966.000
15.839.000

**EУР
167.501
266.211

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Металско друштвено предузеће СЛОБОДАМЕТАЛ, ОБРЕНОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 060303-0445
Матични број субјекта: 07038640
Делатност субјекта: Произв. металних конструкција

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 17.980.000 Дин или 291.900 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.798.000 Дин или 29.190 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.596.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.591.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Радионица стари и нови део (664) 2. Радионица стругарска и магацин (167) 3. Радионица браварска
(56) 4. Управна зграда (244)
В) Земљиште (м²):
Пољопривредно земљиште: (2950)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
24.266.000
Укупни пословни приходи
21.029.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Хидраулична преса (Jelsingrad) 2) Гас генератор (Suma 2000) 3) Оптичка машина за сечење
(OVM5-300V) 4) Транспортер Фургон (VW) 5) Камион (Мерцедес)

2001. годину
Дин
51.465.000
46.590.000
Најважнији производи/услуге: 1) Металне констр. и делови 2) Машине за индуст. хране 3) Обрада и превлачење мет. 4) Општи машински радови 5) Постав. цевних инсталац.
Укупан број запослених: 167; од тога ВСС: 7
**EУР
480.515
416.416

**EУР
864.987
783.052

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Стоваришта и сервиси ЈАВОР, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 060303-0446
Матични број субјекта: 07016816
Делатност субјекта: Произв. намештаја од дрвета

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 39.557.000 Дин или 642.196 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.956.000 Дин или 64.220 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.911.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 5.174.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Упр.згр.са друштв.прост. (470) 2. Технич.припрема (235) 3. Сецерај и брав.припрема (946) 4.
Машинско оделење (451)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Врата
Укупан број запослених: 43; од тога ВСС: 0

2000. годину
Дин
4.113.000
8.578.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Возни парк-камиони-4 ком. (Застава) 2) Маш.за обр.дрвета-2 ком. (Гобаја-Целашка) 3) Преса
за фурнирање (Разно) 4) Покретне маказе (Разно) 5) Спајач фурнира (Разно)
2001. годину
**EУР
81.446
169.861

Дин
5.325.000
11.595.000

**EУР
89.499
194.881

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено грађевинско предузеће ЖЕЉИН, АЛЕКСАНДРОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 060303-0447
Матични број субјекта: 07099991
Делатност субјекта: Груби грађевински радови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 20.849.000 Дин или 338.484 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.085.000 Дин или 33.848 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.170.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.254.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
Б) Најзначајнија опрема:
1. Управна зграда (716) 2. Бенз. пумпа са маг. за гориво (52) 3. Магацини (923) 4. Лаборат. са канц. и
1) Дизалица (GHD - 12, ST) 2) Бушилице - 7 ком. (VB-613,602) 3) Замрзивач од 400 л 4)
порт. (135) 5. Грађевинска бетоњерка (594)
Мобилни телефони - 3 ком.
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (2118)
Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
17.426.000
345.069
Укупни пословни приходи
27.454.000
461.427
16.281.000
322.396
Укупни пословни расходи
28.287.000
475.428
Најважнији производи/услуге: 1) Грађевински радови 2) Превоз песка 3) Услуга машина 4) Услуга скеле
Укупан број запослених: 118; од тога ВСС: 4

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу металних производа ФЕРУМ, ВАЉЕВО
Шифра аукцијске продаје: 060303-0448
Матични број субјекта: 07097042
Делатност субјекта: Произв. везних елемената,
ланаца и сл.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 79.040.000 Дин или 1.283.194 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 7.904.000 Дин или 128.319 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 15.808.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 5.053.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Производни погон - хала (4457) 2. Управна зграда (1170) 3. Ресторан (313) 4. Гардероба (285) 5.
Гаража и компресорска станица (255)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Глодалица 2) Котао за парно грејање 3) Струг (Потисје) 4) Путничко возило (Југо флорида)
5) Путничко возило (Југо темпо)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
34.561.000
684.376
Укупни пословни приходи
43.663.000
27.770.000
549.901
Укупни пословни расходи
49.452.000
Најважнији производи/услуге: 1) Везивни машински елементи 2) Везивни елем. у грађевин. 3) Високонапонски растављачи 4) Услуга термичке обраде
Укупан број запослених: 182; од тога ВСС: 8

2001. годину
**EУР
733.857
831.154

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу, промет и услуге ДОМПРОДУКТ, КРУШЕВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 060303-0449
Матични број субјекта: 07310285
Делатност субјекта: Произв. резане грађе

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.154.000 Дин или 67.441 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 415.000 Дин или 6.744 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 831.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.910.000 Дин

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

Б) Најзначајнија опрема:
1) Вертикална брента (Жилијет) 2) Хоризонтална брента (В. Грујић) 3) Приколица трактор
(Змај) 4) Парни котао

В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
2.639.000
Укупни пословни приходи
2.646.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Резана грађа 2) Производи од дрвета 3) Предмети од прућа
Укупан број запослених: 17; од тога ВСС: 1

2001. годину
**EУР
52.257
52.396

Дин
1.689.000
4.593.000

**EУР
28.388
77.196

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и трговину грађевинским материјалом НИКОЛА КРГА, СМЕДЕРЕВО
Шифра аукцијске продаје: 060303-0450
Матични број субјекта: 07162383
Делатност субјекта: Произв. опеке и црепа од глине

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 60.885.000 Дин или 988.448 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.088.000 Дин или 98.845 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.177.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 7.379.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Линија прераде 2. Трафо станица 3. Надстрешница
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (127984)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
54.862.000
Укупни пословни приходи
45.386.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Блок р-5 2) ТМ-16 3) Пуниоци 14 4) Пуниоци 16 5) Преград. блокови
Укупан број запослених: 164; од тога ВСС: 4

Б) Најзначајнија опрема:
1) Развод гаса до пећи 2) Вакуум преса (ВД/500) 3) Виљушкар 4) Булдожер

2001. годину
**EУР
1.086.376
898.733

Дин
97.320.000
105.822.000

**EУР
1.635.685
1.778.581

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће МЕХАНИКА, АЛЕКСИНАЦ
Шифра аукцијске продаје: 060303-0451
Матични број субјекта: 07107072
Делатност субјекта: Поизв. грађевинских машина

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 909.000 Дин или 14.752 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 91.000 Дин или 1.475 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 182.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 313.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда од блокова (1370) 2. Зграда управе (700) 3. Надстрешница (300)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
19.137.000
Укупни пословни приходи
14.250.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Млинови 2) Сита 3) Транспортери
Укупан број запослених: 100; од тога ВСС: 3

Б) Најзначајнија опрема:
1) Кранска дизалица (мазе 0.3 5Т) 2) Теретно возило (Мерцедес) 3) Путничко возило (Југо
Флорида) 4) Рачунар (Пентијум)
2001. годину
**EУР
378.950
282.178

Дин
19.267.000
21.444.000

**EУР
323.826
360.415

11) Основни подаци о субјекту приватизације: ДИЈАМАНТ А.Д. за производњу дијамантских алата и прибора, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 060303-0452
Матични број субјекта: 07012632
Делатност субјекта: Произв. алата

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 12.937.000 Дин или 210.036 *ЕУР-а
што представља 68,278 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.294.000 Дин или 21.004 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.587.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 539.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Магацин сировина и произ.хала (609) 2. Резаоница и радионица за фарбање (498)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Индукц.построј. (IP-25 3x400) 2) Ел. пећ (КРС 2-45) 3) Телефакс 4) Контролни сат

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
4.164.000
82.455
Укупни пословни приходи
4.540.000
3.740.000
74.059
Укупни пословни расходи
4.816.000
Најважнији производи/услуге: 1) Дијамантске круне 2) Дијамантски дискови 3) Дијамантски брусеви 4) Дијамантски поравњивачи 5) Дијамантске пасте
Укупан број запослених: 17; од тога ВСС: 1

2001. годину
**EУР
76.305
80.944

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу меда ТИМОМЕД акционарско друштво, КЊАЖЕВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 060303-0453
Матични број субјекта: 07584172
Делатност субјекта: Узгој осталих животиња
Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
В) Земљиште (м²):
Пољопривредно земљиште: (1441)

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 974.000 Дин или 15.818 *ЕУР-а
што представља 23,94 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 97.000 Дин или 1.582 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 195.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.440.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:
1) Камион Застава (640 N) 2) Камион Мерцедес (12-13) 3) Мешалица (K-R) 4) Дозирка (MK1001) 5) Декристализатор (K-10)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
11.189.000
221.564
Укупни пословни приходи
10.518.000
208.277
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Производња меда 2) Мед са орасима 3) Саће у меду 4) Пчелињи восак 5) Полен-цветни прах
Укупан број запослених: 13; од тога ВСС: 2

2001. годину
Дин
21.307.000
20.601.000

**EУР
358.113
346.247

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено прeдузеће за заштиту ауторских права ПРОНАЛАЗАШТВО са п.о., БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 8.306.000 Дин или 134.843 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 831.000 Дин или 13.484 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.661.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 959.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 060303-0454
Матични број субјекта: 07002688
Делатност субјекта: Адвокатски послови

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Посл.простор, В.Добрњца 30 (158) 2. Производни погон (304)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Трафостаница 2) Канцел.намештај (фотеља) 3) Канц. столица са руконаслоном

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
2.746.000
54.376
Укупни пословни приходи
2.610.000
51.683
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Томбола блок 2) Магац. картице 3) Блок рачуни 4) Меморандум 5) Блок отпремнице
Укупан број запослених: 12; од тога ВСС: 2

2001. годину
Дин
3.808.000
4.909.000

**EУР
64.002
82.507

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Пекарско предузеће ИЗВОР, ПАРАЋИН
Шифра аукцијске продаје: 060303-0455
Матични број субјекта: 07115601
Делатност субјекта: Произв. хлеба и пецива

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 43.198.000 Дин или 701.310 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.694.000 Дин или 92.441 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 11.388.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.862.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Нова пекара (1300) 2. Стара пекара (200) 3. Зграда млина (100) 4. Гаража за возила (20) 5.
Пословна зграда (200) 6. Портирница (10) 7. Киоск (20) 8. Настрешница (370)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (9725)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
56.359.000
Укупни пословни приходи
59.509.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Линија за произв. хлеба (ТП 2,5415) 2) Пећ за пециво ("Сенатор") 3) Машина за изр. пецива
("Гоетол") 4) Компресорска станица 5) Резерв. за пропан-бутан
2001. годину
**EУР
1.116.020
1.178.396

Дин
110.003.000
106.396.000

**EУР
1.848.852
1.788.228

Најважнији производи/услуге: 1) Све врсте хлеба 2) Бело и лиснато тесто 3) Бурек 4) Коре
Укупан број запослених: 124; од тога ВСС: 3

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за туризам и угоститељство ГРЗА-ТУРИСТ, ПАРАЋИН
Шифра аукцијске продаје: 060303-0457
Матични број субјекта: 07115857
Делатност субјекта: Хотели и мотели, с рестораном

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 56.390.000 Дин или 915.486 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.639.000 Дин или 91.549 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 11.278.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.694.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хотел "Петрус" (2351) 2. Хотел "Колиба" (1477) 3. Хотел "Борје" (1396) 4. Ресторан "Пивница" (260)
5. Ресторан "Вињак 5" (150)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Храна 2) Пиће 3) Смештај
Укупан број запослених: 111; од тога ВСС: 1

2000. годину
Дин
11.002.000
10.582.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Бојлер за санитарну воду (1200 Л) 2) Кревети (Младост) 3) Котао у хотелу "Петрус" (МР 11)
4) Столице ресторан (РЕ 2)
2001. годину
**EУР
217.861
209.545

Дин
12.501.000
17.781.000

**EУР
210.108
298.850

