Теразије 23, 11000 Београд, Југославија
тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881

На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001), и члана 5. Уредбе
о продаји капитала и имовине јавном аукцијом ("Службени гласник РС" бр. 45/2001 и 45/2002),
Агенција за приватизацију објављује:

Jавни позив за учешће на јавним АУКЦИЈАМА
Основни подаци о аукцијској продаји

Aукцијску документацију заинтересовани могу купити по цени од: 30000 динара, након добијања фактуре од стране Агенције за приватизацију. Откуп аукцијске документације је обавезан, а приликом
њеног преузимања потписује се Уговор о чувању поверљивих података. Након подношења доказа о уплати, аукцијска документација се може подићи на следећој адреси:
Агенција за приватизацију, Центар за аукције, Теразије 23 (V спрат) соба 511, Београд - радним данима од 10:00 до 17:00 часова у периоду од 27.02.2003. до 18.03.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 19.03.2003. 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 260303 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: 26.03.2003. 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: 26.03.2003. 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
(26.03.2003.) 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 (26.03.2003.) 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 27.02.2003. до 18.03.2003., 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 25.02.2003. 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 дрвна индустрија ПОРЕЧ, ДОЊИ МИЛАНОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 260303-0368п
Матични број субјекта: 07128991
Делатност субјекта: Произв. резане грађе

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 228.325.000 Дин или 3.706.806 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 11.416.000 Дин или 185.340 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 22.832.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 17.924.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда паркетаре (2123) 2. Зграда нове сушаре (924) 3. Зграда велике сушаре (384) 4. Зграда
кројачнице (1320) 5. Зграда котларнице (632) 6. Зграда управе (732) 7. Зграда пилане (2020) 8. Зграда
трафостанице (2044)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (61649)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
110.599.000
Укупни пословни приходи
107.431.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Трупчара ТА-1400 (ТА-1400) 2) Раструж.трупчара РП 1500 (РП-1500) 3) Ламел линија
(Weing) 4) Виљушкари (Индос) 5) Камион са дизалицом (Фап 2228)

2001. годину
**EУР
2.190.079
2.127.347

Дин
170.823.000
170.477.000

**EУР
2.871.071
2.865.256

Најважнији производи/услуге: 1) Резана грађа 2) Класичан паркет 3) Ламел паркет 4) Елементи 5) Транспортне усл.
Укупан број запослених: 249; од тога ВСС: 7

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ауто кућа-сервис,ремонт и промет КОМПРЕСОР са потпуном одговорношћу, ЋУПРИЈА
Шифра аукцијске продаје: 260303-0369п
Матични број субјекта: 07166397
Делатност субјекта: Остало осигурање

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 34.745.000 Дин или 564.083 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.737.000 Дин или 28.204 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.475.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.050.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда сервиса (4358) 2. Зграда технич.прегл.и прања (300)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Камион (ФСП 1921 БК) 2) Путничко возило ЛАДА 3) Нагазна плоча-тех. преглед 4)
Апарат"Брекон" (3/А) 5) Утоваривач (Победа)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
11.531.000
228.337
Укупни пословни приходи
10.884.000
215.525
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Сервис и ремонт пут.воз. 2) Сервис и ремонт тер.воз. 3) Технички прегл.и осигур.воз.
Укупан број запослених: 65; од тога ВСС: 2

2001. годину
Дин
10.949.000
13.413.000

**EУР
184.023
225.436

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће фабрика четака НАТОМ, НИШ
Шифра аукцијске продаје: 260303-0376п
Матични број субјекта: 17126954
Делатност субјекта: Произв. метли и четака

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 9.707.000 Дин или 157.591 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 485.000 Дин или 7.880 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 971.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 892.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Производна хала са посл.простор. (750) 2. Магацин са трпезаријом (278) 3. Производна хала за
прераду длаке (104) 4. Котларница и компрес.стан. (53) 5. Портирница (8)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Машина (Волф) 2) Алати за пластику (Биг, Ниш) 3) Виљушкар (Гоша) 4) Рачунске и писаће
машине 5) Намештај

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
4.658.000
92.238
Укупни пословни приходи
5.192.000
102.812
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Четкице за зубе 2) Четка рибалица 3) Четка пајалица 4) Четка за одело 5) Четка за ципеле
Укупан број запослених: 44; од тога ВСС: 2

2001. годину
Дин
3.897.000
6.715.000

**EУР
65.498
112.861

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу гумених производа БРАЋА ВУКСАНОВИЋ, БЛАЦЕ
Шифра аукцијске продаје: 260303-0377п
Матични број субјекта: 07109032
Делатност субјекта: Произв. осталих производа од
гуме

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 40.135.000 Дин или 651.590 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.007.000 Дин или 32.580 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.014.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 5.242.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (310) 2. Портирница (12) 3. Производна хала (2345) 4. Зграда размеравања (370) 5.
Зграда машинске радионице (120)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (17087)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
30.742.000
Укупни пословни приходи
36.344.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Машина за бризгање ТП ђонова (Lotogali) 2) Серија калупа за прав.ђонова 3) Путничкко
возило (Citroen) 4) Kaмион (Iveko) 5) Опрема за производња смеша 6) Опрема за произ.
пластичних маса 7) Опрема за произв. и пренос електр. енергије
2001. годину
**EУР
608.752
719.683

Дин
50.557.000
53.070.000

**EУР
849.726
891.963

Најважнији производи/услуге: 1) Гумени ђонови,полуђонови,подм. 2) Гумено-техичка роба 3) Гумена смеша
Укупан број запослених: 166; од тога ВСС: 4

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за одржавање и оправку друмских моторних возила АУТОРЕМОНТ са п.о., ЛОЗНИЦА
Шифра аукцијске продаје: 260303-0505
Матични број субјекта: 07340109
Делатност субјекта: Оправка друмских возила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 118.000 Дин или 1.921 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 12.000 Дин или 192 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 24.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 957.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда и портирница (142) 2. Купатило (84) 3. Машинска радионица (93) 4. Хала за прање
возила (66) 5. Менза (39)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
6.583.000
Укупни пословни приходи
7.942.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге одржавање и оправка друмских моторних возила
Укупан број запослених: 61; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Столица (А - 21) 2) Нагазна плоча 3) Телефакс (НИССЕ) 4) Рачунска машина (КАСИО)

2001. годину
**EУР
130.356
157.267

Дин
6.427.000
8.021.000

**EУР
108.020
134.811

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за вршење транспортних услуга ТРАНСПОРТ, ЛЕСКОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 260303-0506
Матични број субјекта: 17120115
Делатност субјекта: Превоз робе у друмском
саобраћају

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.273.000 Дин или 69.367 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 427.000 Дин или 6.937 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 855.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.572.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Портирница (14) 2. Управна зграда (232) 3. Пумпа за гориво (60) 4. Нова хала за одрж.возила (594)
5. Спољни канал (72)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Превоз робе
Укупан број запослених: 42; од тога ВСС: 0

2000. годину
Дин
10.784.000
3.179.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Цистерна за мазут 26т (Гоша) 2) Булдожер ТГ-90 (14.Октобар) 3) Багер гусеничар 1000
(Радије Дакић) 4) Фап13-14 кипер (ФАП) 5) Багер Г-1000 (14.Октобар)
2001. годину
**EУР
213.545
62.950

Дин
25.111.000
14.199.000

**EУР
422.048
238.647

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ПОЛИМЕРМЕР, ЛЕСКОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 260303-0507
Матични број субјекта: 17120107
Делатност субјекта: Произв. производа од бетона

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 20.580.000 Дин или 334.117 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.058.000 Дин или 33.412 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.116.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.648.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Мазутара (18) 2. Портирница (20) 3. Зграда сепарације (803) 4. Производна хала (2068)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
5.981.000
Укупни пословни приходи
7.169.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Шут блок за зидање 2) Прозор. полица од полимермера
Укупан број запослених: 39; од тога ВСС: 3

Б) Најзначајнија опрема:
1) Лин. за про. шљако блокова 2) Ручне блокетаре 3) Калуп 40х20х15 4) Утоварна лопата
(120СРД)
2001. годину
**EУР
118.436
141.960

Дин
7.068.000
8.955.000

**EУР
118.794
150.509

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће фабрика машина и опреме МАШИНОТЕКС, ЛЕСКОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 260303-0508
Матични број субјекта: 07204884
Делатност субјекта: Остале машине опште намене

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 37.256.000 Дин или 604.842 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.726.000 Дин или 60.484 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.451.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.550.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Нова управна зграда (1700) 2. Стара управна зграда (500) 3. Нова производна хала (3300) 4. Стара
производна хала I (1600) 5. Стара производна хала II (1600)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Вертикални струг (Karusel) 2) Глодалица (MAHO 100) 3) Хориз. бушилице-глодалице
(BORVERК) 4) Глод. за израду завојних вретена (VANDERER) 5) Маш. за израду спољ. и унут.
озубљења (LORENC)

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
6.289.000
124.535
Укупни пословни приходи
5.816.000
7.634.000
151.168
Укупни пословни расходи
12.458.000
Најважнији производи/услуге: 1) Линија за прераду бораније и грашка 2) Линија за пуњење компота 3) Линија за корен., кртол. поврће 4) Линија за паприку 5) Линија за каше и џемове
Укупан број запослених: 106; од тога ВСС: 7

**EУР
97.751
209.385

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за пословне услуге, промет,маркетинг и издаваштво СЦЕНА, КРАГУЈЕВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 260303-0509
Матични број субјекта: 06090842
Делатност субјекта: Сценско-музичке делатности

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.914.000 Дин или 31.073 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 191.000 Дин или 3.107 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 383.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 56.000 Дин

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

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
136.000
Укупни пословни приходи
383.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге организовања манифестација
Укупан број запослених: 5; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Монтажна бина (9,6х6м) 2) Монтажна дрвена бина (10х6м)

2001. годину
**EУР
2.693
7.584

Дин
47.000
174.000

**EУР
790
2.924

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће КОФЕНИКС- ЦРЕП, КОСЈЕРИЋ
Шифра аукцијске продаје: 260303-0510
Матични број субјекта: 17430777
Делатност субјекта: Произв. опеке и црепа од глине

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 6.116.000 Дин или 99.297 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 612.000 Дин или 9.930 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.223.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 277.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хала производна-црепана 2. Хала производна-сушара 3. Станица пумпна са опремом 4. Управна
зграда стара
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (20)
Најважнији производи/услуге: 1) Произ. црепа 2) Произ. бетонске смеше 3) малтерисање
Укупан број запослених: 39; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Брусилица угаона (Пионир) 2) Електро/котао (UF 40 kw) 3) Телефон (Siemens) 4) Телефон
(Panasonic)

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ПЕКАРА, ДИМИТРОВГРАД
Шифра аукцијске продаје: 260303-0511
Матични број субјекта: 07401744
Делатност субјекта: Произв. хлеба и пецава

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 23.937.000 Дин или 388.617 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.394.000 Дин или 38.862 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.787.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 7.312.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Производна хала пекаре (478) 2. Магацин за брашно (88) 3. Зграда гараже (68) 4. Продавница
"Исхрана" (50) 5. Продавница "Будућност" (64) 6. Продавница Младост (50) 7. Продавница Избор (42)
8. Продавница Млекопродукт (42) 9. Продавница 1. Мај (58) 10. Продавница Атекс (112)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (725)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
24.661.000
Укупни пословни приходи
23.754.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Двоетажна пекарска пећ 2) Термо пећ, кварцне пећи 3) Опрема за припрему теста (62-70)

2001. годину
**EУР
488.337
470.376

Дин
44.625.000
48.830.000

**EУР
750.025
820.700

Најважнији производи/услуге: 1) Пшенични хлеб 2) Обично празно пециво 3) Пуњено пециво
Укупан број запослених: 76; од тога ВСС: 0

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за нискоградњу ТАМНАВАПУТ Уб, д.п. Уб, УБ
Шифра аукцијске продаје: 260303-0512
Матични број субјекта: 07291582
Делатност субјекта: Изградња саобраћајница, писта
и сл.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 15.610.000 Дин или 253.420 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.561.000 Дин или 25.342 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.122.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 10.709.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (90) 2. Машинска радионица (215)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге нискоградње
Укупан број запослених: 25; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Ровокопач - утоваривач (Скип) 2) Вибрациони ваљак (BBW 3405) 3) Камион са приколицом
(ФАП 2628) 4) Ровокопач (700 Г) 5) Булдожер (110 ТГ)
2000. годину
Дин
22.412.000
22.333.000

2001. годину
**EУР
443.802
442.238

Дин
26.432.000
26.429.000

**EУР
444.250
444.200

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за угоститељство и туризам АВАЛА, ПОЖАРЕВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 260303-0513
Матични број субјекта: 07163924
Делатност субјекта: Ресторани

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 40.127.000 Дин или 651.458 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.013.000 Дин или 65.146 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.025.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.757.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хотел "Дунав" (5837) 2. Ресторан "Књаз" (6) 3. Пекара "Стижанка" (99) 4. Ресторан "Тулба" (252) 5.
Ресторан "Ловац" (210) 6. Ресторан Жировни Венац (150) 7. Ресторан Два бела голуба (166) 8.
Посластичарница Пингвин (226) 9. Кафе Но 1 (41)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Смештај 2) Пиће 3) Храна
Укупан број запослених: 247; од тога ВСС: 3

2000. годину
Дин
34.700.000
37.580.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Возила (Застава) 2) Перде-тенде 3) ТВ апарати (Самсунг - Тошиба) 4) Музички стубови
(Сони)

2001. годину
**EУР
687.129
744.158

Дин
45.483.000
56.837.000

**EУР
764.446
955.276

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво ЈУГОЛАБОРАТОРИЈА, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 260303-0514
Матични број субјекта: 07016077
Делатност субјекта: Остала трг. на велико

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 35.183.000 Дин или 571.191 *ЕУР-а
што представља 63,658 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.518.000 Дин или 57.119 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.037.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.071.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Посл. зграда у Змаја од Ноћаја (383) 2. Магацин у Кнежевцу (648) 3. Зидана зграда Кнежевац (108)
4. Део зграде у Новом Саду (60)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (5446)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
15.513.000
Укупни пословни приходи
17.520.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рачунари (6 ком.) (Пентијум) 2) Телефонска централа (Никола Тесла) 3) Мерач фреквенције
(Контрон 6001)

2001. годину
Дин
**EУР
27.149.000
456.301
32.680.000
549.262
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја лаборат. стакла 2) Продаја апарата, учила и школског намештаја 3) Продаја хемикалија 4) Продаја медицинске опреме и потрошног материјала 5) Извоз увоз
Укупан број запослених: 57; од тога ВСС: 10
**EУР
307.188
346.931

