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 13.02.2003. до 03.03.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 04.03.2003. 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 110303 Агенција за приватизацију, Центар за аукције, Теразије 23/V, 11000 Београд".
УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ, ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.
Aукција ће се одржати дана: 11.03.2003. 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: 11.03.2003. 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
(11.03.2003.) 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 (11.03.2003.) 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 13.02.2003. до 03.03.2003., 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 11.02.2003. 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: А.Д. за саобраћајно-агенцијску и трговинску делатност СРБИЈАПРЕВОЗ, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 110303-0332п
Матични број субјекта: 07077475
Делатност субјекта: Услуге у друмском саобраћају

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 18.339.000 Дин или 297.735 *ЕУР-а
што представља 65,072 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 917.000 Дин или 14.887 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.834.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.522.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословни простор (153) 2. Пословни простор (137) 3. Магацински простор (352) 4. Пословни
простор (52) 5. Пословни простор (55)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
9.875.000
Укупни пословни приходи
9.145.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге у друмском саобраћају
Укупан број запослених: 47; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рачунари (разни модели) 2) Штампачи (Epson) 3) Телефакс (разни модели) 4) Мобилни
телефони (Ericsson)
2001. годину
**EУР
195.545
181.089

Дин
9.011.000
11.828.000

**EУР
151.450
198.797

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за прераду пластичних маса ЕТПЛАС са п.о., СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Шифра аукцијске продаје: 110303-0335п
Матични број субјекта: 07142854
Делатност субјекта: Производња амбалаже од пласт
маса

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 25.952.000 Дин или 421.333 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.298.000 Дин или 21.073 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.595.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.744.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хала IV (996) 2. Управна зграда (486) 3. Хала III (429) 4. Хала V (355)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Полиетиленска фолија
Укупан број запослених: 71; од тога ВСС: 1

2000. годину
Дин
5.486.000
8.829.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Путничко возило (Daewoo CN-77) 2) Машина за заваривање дршки (NO 5W) 3) Ручни
палетни виљушкар (Т-2000)
2001. годину
**EУР
108.634
174.832

Дин
6.355.000
10.600.000

**EУР
106.810
178.157

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће фабрика опруга ЧАЧАК, ЧАЧАК
Шифра аукцијске продаје: 110303-0340п
Матични број субјекта: 07290586
Делатност субјекта: Произв. жичаних производа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 17.932.000 Дин или 291.118 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 897.000 Дин или 14.563 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.793.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.487.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (395) 2. Хала II (560) 3. Хала III (536) 4. Хала IV (567) 5. Портирница (6)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Аутомат за ексере (ТХАС 31/80) 2) Аутомат за опруге (А 5214) 3) Аутомат за опруге (А 5109)
4) Брусилица 200-300 5) Пећ за каљење

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
9.220.000
182.574
Укупни пословни приходи
10.257.000
203.109
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Производња опруга 2) Производња ексера 3) Производња жичаних елем.
Укупан број запослених: 76; од тога ВСС: 6

2001. годину
Дин
9.737.000
14.286.000

**EУР
163.653
240.109

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и трговину УВАЦ-ГАЗЕЛА са п.о., БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 110303-0457
Матични број субјекта: 17178555
Делатност субјекта: Трг. на велико грађевинским
материјалом

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 215.000 Дин или 3.498 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 22.000 Дин или 357 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 43.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 108.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграде (454)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Роба
Укупан број запослених: 11; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Телефакс (Canon 230) 2) Намештај канцеларијски 3) Сто писаћи 4) Сто писаћи

2000. годину
Дин
18.016.000
18.393.000

2001. годину
**EУР
356.752
364.218

Дин
17.218.000
18.054.000

**EУР
289.388
303.439

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће текстилних,крзнарско-кожарских,грађевинских машина и маталне галантерије БУДУЋНОСТ, БЕЛА ПАЛАНКА
Шифра аукцијске продаје: 110303-0458
Матични број субјекта: 07106467
Делатност субјекта: Произв. машина за текстилну
индустрију

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 18.480.000 Дин или 300.023 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.848.000 Дин или 30.002 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.696.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.564.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Произв.хала"Secco" (6176) 2. Фабрикација (1123) 3. Хала монтаже (1625) 4. Хала са и без крана
(1312) 5. Управна зграда Р-2 (1204)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Маш.одељење-25 машина (PA30 HB90 VR4) 2) Мостне дизалице-3ком. (D-93 D-1438
3T/PPM) 3) Апкант преса-2ком. 4) Моторне маказе-3ком. 5) Маш.за обраду лимова-15ком.

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
8.791.000
174.079
Укупни пословни приходи
9.170.000
181.584
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Крзнарско-кожарске маш. 2) Грађевинске машине 3) Метална столарија 4) Метална галантерија
Укупан број запослених: 217; од тога ВСС: 8

2001. годину
Дин
16.941.000
21.570.000

**EУР
284.732
362.533

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за пројектовање и инжењеринг ПЛАН ДП, КРАЉЕВО
Шифра аукцијске продаје: 110303-0459
Матични број субјекта: 07190816
Делатност субјекта: Пројектовање грађевинских и
др. објеката

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.613.000 Дин или 123.589 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 761.000 Дин или 12.355 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.523.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 533.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословна зграда (304)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге:
Укупан број запослених: 14; од тога ВСС: 3

Б) Најзначајнија опрема:
1) Апарат за копирање 2) Телефакс 3) Телефонска централа 4) Рачунар

2000. годину
Дин
6.081.000
4.770.000

2001. годину
**EУР
120.416
94.455

Дин
3.225.000
3.962.000

**EУР
54.204
66.590

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за пружање фризерских услуга СОЛИДНОСТ на акције, КРАЉЕВО
Шифра аукцијске продаје: 110303-0460
Матични број субјекта: 07190794
Делатност субјекта:Фризерски и др. третмани за
улепшавање

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 175.000 Дин или 2.849 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 18.000 Дин или 292 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 35.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 58.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Салон бр. 1 (92) 2. Салон бр. 2 (60) 3. Салон бр. 3 (35)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
1.237.000
Укупни пословни приходи
1.654.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Мушко шишање 2) Бијање 3) Женско шишање 4) Водена 5) Фенирање
Укупан број запослених: 24; од тога ВСС: 0

2001. годину
**EУР
24.495
32.752

Дин
2.080.000
2.085.000

**EУР
34.959
35.043

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за транспорт и трговину КОСЈЕРИЋ-ПРЕВОЗ, КОСЈЕРИЋ
Шифра аукцијске продаје: 110303-0461
Матични број субјекта: 07834551
Делатност субјекта: Превоз робе у друмском
саобраћају

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 382.000 Дин или 6.207 *ЕУР-а
што представља 68,46 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 38.000 Дин или 617 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 76.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 42.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Посл. простор са уп. ч. кух. и wc (26)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1)Грађ. мат.
Укупан број запослених: 4; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рачунар са штампачем (Pentuim) 2) Телефакс (Panasonic) 3) Рачунар са штампачем
(Pentium)
2000. годину
Дин
21.677.000
31.060.000

2001. годину
**EУР
429.248
615.050

Дин
15.492.000
15.727.000

**EУР
260.379
264.328

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за израду делова и уређаја од метала РАПИД, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 110303-0462
Матични број субјекта: 07206569
Делатност субјекта: Произв. котлова и радијатора
Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Аутосервис (Производна хала) (500)
В) Земљиште (м²):

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 8.079.000 Дин или 131.169 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 808.000 Дин или 13.118 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.616.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 724.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:
1) Апарат за сечење (С 73) 2) Пнеуматска бл. (60) 3) Алата за фен. (2001) 4) Бушилица угаона
(99)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
3.886.000
76.950
Укупни пословни приходи
465.000
9.208
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Електр. топлов. котао 2) Лакт. РХ-1 за хлађ. мл. 3) Генератор паре 4) Шибер 5) Гранит. за шибер
Укупан број запослених: 18; од тога ВСС: 2

2001. годину
Дин
4.203.000
5.580.000

**EУР
70.641
93.785

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за инжењеринг, грађевинарство и промет СПЕКТАР ИНВЕСТ, ПАРАЋИН
Шифра аукцијске продаје: 110303-0463
Матични број субјекта: 07115903
Делатност субјекта: Завршни и занатски радови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 9.347.000 Дин или 151.743 *ЕУР-а
што представља 68,915 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 935.000 Дин или 15.180 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.869.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.207.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (300) 2. Гаража (80) 3. Гаража (12)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Машина за обележавање (Hofman H-16) 2) Аутомобил теретни - Застава (101 Poli) 3)
Аутомобил Голф (Cl Dizel) 4) Аутомобил Опел (Omega 2.4) 5) Компресорски агрегат (L8MN2005)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
19.727.000
Укупни пословни приходи
20.879.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Хоризонт. сигнализација 2) Вертикал. сигнализација 3) Високоградња
Укупан број запослених: 27; од тога ВСС: 1

2001. годину
**EУР
390.634
413.446

Дин
14.555.000
15.006.000

**EУР
244.630
252.210

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за трговину на мало мешовитом робом ТРГОКОП, ДИМИТРОВГРАД
Шифра аукцијске продаје: 110303-0464
Матични број субјекта: 07172745
Делатност субјекта: Трговина на мало

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.491.000 Дин или 72.917 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 449.000 Дин или 7.289 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 898.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 678.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Прод. "Чуј петао" (30) 2. Прод. "Солидарност" (48) 3. Шупа - гаража (24) 4. Управна зграда (120) 5.
Прод. Самоуслуга (111)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја робе на мало
Укупан број запослених: 70; од тога ВСС: 1

2000. годину
Дин
14.444.000
16.070.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Термо Пећ 2) Вертикални замрзивач 3) Камион (Фургон 80/2 АДФ) 4) Камион 508-0-3600
(Застава) 5) Аутомобил (Лада Самара)
2001. годину
**EУР
286.020
318.218

Дин
28.271.000
31.297.000

**EУР
475.159
526.018

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за грађевинарство, инжењеринг и трговину ДУГА, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 110303-0465
Матични број субјекта: 07025351
Делатност субјекта: Бојење и застакљивање

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 3.342.000 Дин или 54.262 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 334.000 Дин или 5.422 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 668.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 346.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословни простор (66)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Молерско фарбарске услуге
Укупан број запослених: 19; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Грађевинска скела 2) Путнички аутомобил (Голф) 3) Путнички аутомобил (Југо "Поли")

2000. годину
Дин
810.000
839.000

2001. годину
**EУР
16.040
16.614

Дин
1.579.000
1.898.000

**EУР
26.539
31.900

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу на велико и мало ИНОС ВАРВАРИН, ВАРВАРИН
Шифра аукцијске продаје: 110303-0466
Матични број субјекта: 07176759
Делатност субјекта: Производња нетк. текстила и
предмета од нетк. текстила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 41.636.000 Дин или 675.945 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.164.000 Дин или 67.602 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.327.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.902.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда са халом (2534) 2. Магацин сировина (1138) 3. Магацин готове робе (1724) 4.
Приручни магацин (2448) 5. Хала, магацин и сортирница (3944) 6. Зграда котларнице и трафо ст. (248)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рајс "Мондијал" (италијанска) 2) Рајс "Делорко Вилани" 3) Пресе за балирање 4) Машина за
рашчешљавање отпада (италијанска) 5) Влачара "Бефама" (пољска)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
8.628.000
170.851
Укупни пословни приходи
9.977.000
197.564
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Сортирани производи 2) Тргани производи 3) Влачени производи 4) Причишћени производи 5) Гарнетирани
Укупан број запослених: 101; од тога ВСС: 2

2001. годину
Дин
10.004.000
18.311.000

**EУР
168.140
307.758

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за промет моторним возилима, деловима и прибором АУТОСРБИЈА, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 110303-0467
Матични број субјекта: 07015186
Делатност субјекта: Производња делова за возила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: Дин или *ЕУР-а
што представља 68,096 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.284.000 Дин или 37.080 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.568.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.745.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Продавница бр. 8, 29. новембра 112, Београд (120) 2. Продавница бр. 12, Раковица (57) 3.
Продавница бр. 36, Књажевац (69) 4. Стан, ул. Ослобођења 9, Београд (38)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (52836)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
67.934.000
Укупни пословни приходи
60.927.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Електрични виљушкар (Индос) 2) Пут. возило (Лада 1300) 3) Фотокопир 4) Рачунари 5)
Путничко возило (2 ком.) (Југо Флорида) 6) Путничко возило (Југо Корал)
2001. годину
**EУР
1.345.228
1.206.475

Дин
111.983.000
109.445.000

**EУР
1.882.000
1.839.474

Најважнији производи/услуге: 1) Резервни делови путничког програма 2) Резервни делови теретног програма 3) Потрошни материјал 4) Услуге
Укупан број запослених: 104; од тога ВСС: 2

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво Штампарија НАПРЕДАК, АРАНЂЕЛОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 110303-0468
Матични број субјекта: 07113188
Делатност субјекта: Штампање, остало

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 42.009.000 Дин или 681.999 *ЕУР-а
што представља 69,566 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.041.000 Дин или 81.840 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 10.082.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 10.260.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
Б) Најзначајнија опрема:
1. Пословна зграда (3024) 2. Портирница (16) 3. Ограда са капијом (120) 4. Бетонски плато (100) 5.
1) Сормз 2) Сорм 3) Нож "Volemberg" 4) Штанц "Lombardi" 5) ГТО
Котларница (32)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (17169)
Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
43.477.000
860.931
Укупни пословни приходи
56.776.000
954.251
42.554.000
842.653
Укупни пословни расходи
61.822.000
1.039.060
Најважнији производи/услуге: 1) Етикете, блоковска роба, обрасци 2) Књиге, каталози, новине 3) Свеске, остали школски прибор 4) Услуге дораде, повезивање 5) Услуге штампе, трговина
Укупан број запослених: 126; од тога ВСС: 6

