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 10.03.2003. до 28.03.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 31.03.2003. 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 070403 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: 07.04.2003. 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: 07.04.2003. 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
(07.04.2003.) 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 (07.04.2003.) 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 10.03.2003. до 28.03.2003., 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 06.03.2003. 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 трговинско предузеће РАД ПРОМЕТ, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 070403-0312
Матични број субјекта: 07744641
Делатност субјекта: Трг. на мало књигама, новинама
и сл.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 13.264.000 Дин или 215.335 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.326.000 Дин или 21.533 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.653.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 439.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда и магацин (386) 2. Продавница (52) 3. Продавница (40) 4. Продавница (37)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Приходи од продаје робе
Укупан број запослених: 15; од тога ВСС: 0

2000. годину
Дин
8.578.000
8.326.000

Б) Најзначајнија опрема:

2001. годину
**EУР
169.861
164.871

Дин
12.747.000
12.703.000

**EУР
214.242
213.503

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу термичких апарата и уређаја ЕЛИНД - ТЕУР, ВАЉЕВО
Шифра аукцијске продаје: 070403-0410п
Матични број субјекта: 07252749
Делатност субјекта: Произв. електричних кућних
апарата

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 156.405.000 Дин или 2.539.208 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 12.512.000 Дин или 203.137 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 25.025.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 17.895.000 Дин

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

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

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

2001. годину
Дин
80.019.000
88.233.000

**EУР
1.344.902
1.482.957

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Занатско услужно предузеће ПОБЕДА д.п., БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 070403-0532
Матични број субјекта: 07011547
Делатност субјекта: Фризерски и др. третмани за
улепшавање

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 6.842.000 Дин или 111.086 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 684.000 Дин или 11.109 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.368.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 790.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Фриз. салон Београд (70) 2. Фриз. салон Београд (52) 3. Локал Београд (21) 4. Локал Београд (23)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Фризерске услуге
Укупан број запослених: 78; од тога ВСС: 1

2000. годину
Дин
6.737.000
6.530.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Фен за сушење косе 2) Машинице за шишање косе 3) Хаубе

2001. годину
**EУР
133.406
129.307

Дин
9.458.000
10.105.000

**EУР
158.963
169.838

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за консалтинг, изжењеринг, пројектовање и спољну и унутрашњу трговину АУ СИСТЕМ д.п., БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 070403-0533
Матични број субјекта: 07012322
Делатност субјекта: Пројектовање грађевинских и
др. објеката

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 28.319.000 Дин или 459.751 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.832.000 Дин или 45.975 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.664.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.245.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Део пословне зграде (1669)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рачунар (Pentium I) 2) Рачунар (Pentium III) 3) Рачунар (Pentium) 4) Штампач (Epsonsty 1500)

Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Пројектовање
Укупан број запослених: 37; од тога ВСС: 11

2000. годину
Дин
2.207.000
3.921.000

2001. годину
**EУР
43.703
77.644

Дин
3.537.000
6.068.000

**EУР
59.447
101.987

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено грађевинско предузеће ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА БЕОГРАД, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 14.077.000 Дин или 228.532 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.408.000 Дин или 22.853 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.815.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.349.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 070403-0534
Матични број субјекта: 17168843
Делатност субјекта: Остали грађевински и
специјализовани радови
Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословни простор (81)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Аутомешалица миксер (2228 ФАП) 2) Машина за савијање (СТ-24) 3) Фасадна скела 4) Багер
(РД 1000 Б) 5) Метална оплата

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
158.844.000
Укупни пословни приходи
161.011.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Грађевински објекти високоградње
Укупан број запослених: 143; од тога ВСС: 6

2001. годину
**EУР
3.145.426
3.188.337

Дин
159.154.000
164.542.000

**EУР
2.674.947
2.765.505

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво МЛЕКАРА, СЕВОЈНО
Шифра аукцијске продаје: 070403-0535
Матични број субјекта: 07216777
Делатност субјекта: Произв. млечних производа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 37.448.000 Дин или 607.954 *ЕУР-а
што представља 69,783 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.494.000 Дин или 72.954 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.987.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 8.121.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
Б) Најзначајнија опрема:
1. Трафо станица (18) 2. Пословна зграда (2486) 3. Монтажни магацин (92) 4. Магацин за потрошни
1) Линија за пријем, припрему и пастеризацију млека 2) Линија за јогурт са машином за
материјал (89)
паковање (HAMBA 6000) 3) Линија за производњу качкаваља 4) Транспортна средства
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (5112)
Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
95.176.000
1.884.673
Укупни пословни приходи
170.172.000
2.860.130
94.800.000
1.877.228
Укупни пословни расходи
171.275.000
2.878.668
Најважнији производи/услуге: 1) Пастеризовано млеко 2) Прерађевине од млека 3) Производња сира качкаваља 4) Производња јогурта, киселог млека, павлаке
Укупан број запослених: 72; од тога ВСС: 6

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће индустрија коже, обуће и протеина ПЕТРОВАЦ, ПЕТРОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 070403-0536
Матични број субјекта: 07163517
Делатност субјекта: Штављење и дорада коже

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 73.254.000 Дин или 1.189.263 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 7.325.000 Дин или 118.926 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 14.651.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 5.103.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда фаб. горњих делова (2060) 2. Зграда фабрике коже (1300) 3. Зграда фаб. протеина (1800)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (42787)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
74.819.000
Укупни пословни приходи
63.169.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Производња ХТЗ 2) Прерада коже
Укупан број запослених: 132; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) АТП систем 2) Путнички аутомобил (Opel Omega) 3) Путнички аутомобил (Golf CMD) 4)
Вакуум сушара
2001. годину
**EУР
1.481.564
1.250.871

Дин
32.344.000
39.825.000

**EУР
543.615
669.350

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за саобраћај и угоститељство АУТОПРЕВОЗ-ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 070403-0537
Матични број субјекта: 07183062
Делатност субјекта: Превоз путника у градском
саобраћају

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 77.358.000 Дин или 1.255.895 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 9.283.000 Дин или 150.707 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 18.566.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 8.412.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Аутобуска станица (883) 2. Аутобаза (1672) 3. Киоск на аутобуској станици у Горњем Милановцу (9)
4. Малопродајни објекат на Руднику (107)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (34959)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
74.024.000
Укупни пословни приходи
76.636.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Аутобус (1) (Elbo - Scania К 113 ЦЛА) 2) Аутобус (2) (Икарус) 3) Аутобус (9) (ТАМ) 4) Аутобус
(5) (МАН) 5) Камиони (6) (Мерцедес) 6) Аутобус (5) (САНОС) 7) Пи-кап (Флорида Поли)

2001. годину
Дин
**EУР
111.854.000
1.879.962
127.590.000
2.144.442
Најважнији производи/услуге: 1) Превоз путника у друмском саобраћају 2) Превоз путника у градском саобраћају 3) Превоз робе у друмском саобраћају 4) Угоститељске услуге 5) Трговина на мало
Укупан број запослених: 263; од тога ВСС: 7
**EУР
1.465.822
1.517.545

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће експериментална фабрика за производње сточне хране УНИП, ВАЉЕВО
Шифра аукцијске продаје: 070403-0538
Матични број субјекта: 07136773
Делатност субјекта: Произв. готове хране за
животиње

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 91.349.000 Дин или 1.483.037 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 10.962.000 Дин или 177.964 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 21.924.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 9.222.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Фабрика сточ.хране са подним скл. (2720) 2. Силос капацитета 2000 вагона (2100) 3. Радионица са
гардеробом (282) 4. Огледна фарма (168) 5. Продавница са магацином (378) 6. Управна зграда и
лабораторија (304)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (34239)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
99.741.000
Укупни пословни приходи
114.137.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Линија премикса (Tip M-10) 2) Палетирка (Tip DMFJ 65023) 3) Линија мешања (Tip M-10) 4)
Линија млевења (Tip M 4-30)

2001. годину
**EУР
1.975.069
2.260.139

Најважнији производи/услуге: 1) Потпуне крмне смеше 2) Допунске крмне смеше 3) Витаминско минерални додаци сточној храни
Укупан број запослених: 82; од тога ВСС: 7

Дин
47.058.000
56.311.000

**EУР
790.917
946.435

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће модна конфекција ЋЕБА, ПОЖАРЕВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 070403-0539
Матични број субјекта: 07163215
Делатност субјекта: Произв. остале одеће

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 14.851.000 Дин или 241.104 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.485.000 Дин или 24.110 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.970.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.038.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (647) 2. Производна хала (1290) 3. Магацин стари (1050) 4. Магацин нови (185) 5.
Локал (121)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (2052)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
3.809.000
Укупни пословни приходи
5.367.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Специјална машина лактарица (Necci) 2) Електроларни котао 3) Електрични ормар за котао
4) Парни котао
2001. годину
**EУР
75.426
106.277

Дин
18.365.000
18.378.000

**EУР
308.666
308.884

Најважнији производи/услуге: 1) Мушко одело 2) Мушки сако 3) Женски блејзер 4) Женска сукња 5) Мушке панталоне
Укупан број запослених: 76; од тога ВСС: 0

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ПРО МУЗИКА експорт-импорт са п.о., БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 070403-0540
Матични број субјекта: 07022158
Делатност субјекта: Трг. на мало кућним апаратима

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 31.364.000 Дин или 509.188 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.136.000 Дин или 50.919 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.273.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.255.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Музичка робна кућа - малопродајни објекат (294) 2. Музички магазин - малопродајни објекат (175) 3.
Дирекција - канцеларијски простор (92)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Клима уређај (Panasonic) 2) Рачунар (Pentium II) 3) Рачунар (Pentium II) 4) Телефонска
гарнитура (Panasonic) 5) Факс (Panasonic)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
5.293.000
104.812
Укупни пословни приходи
6.435.000
127.426
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Трг. на мало муз. инстр. 2) Трг. на мало муз. прибор. 3) Трг. на мало муз. литер.
Укупан број запослених: 39; од тога ВСС: 3

2001. годину
Дин
6.931.000
11.654.000

**EУР
116.491
195.872

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено издавачко предузеће ГРАЂЕВИНСКА КЊИГА, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 070403-0541
Матични број субјекта: 07012241
Делатност субјекта: Издавачка делатност
Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Магацин (69)
В) Земљиште (м²):

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.023.000 Дин или 65.308 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 402.000 Дин или 6.531 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 805.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 212.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:
1) Телефонска централа (Панасоник) 2) Регал 3) Телефакс (Панасоник) 4) Полица (Гора 300)

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
8.118.000
160.752
Укупни пословни приходи
8.591.000
8.792.000
174.099
Укупни пословни расходи
8.138.000
Најважнији производи/услуге: 1) "Нормативи" (шиф. 10) 2) "Архитектонско пословање" 3) "Нормативи" (шиф. 9) 4) "Нормативи" (шиф. 5) 5) "Електротех. приручник"
Укупан број запослених: 17; од тога ВСС: 1

**EУР
144.391
136.778

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Фабрика протеина и уља БИОПРОТЕИН акционарско друштво, ОБРЕНОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 070403-0542
Матични број субјекта: 07061943
Делатност субјекта: Произв. сирових уља и масти

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 46.065.000 Дин или 747.857 *ЕУР-а
што представља 69,888 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.607.000 Дин или 74.786 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 9.213.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.329.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Силоси - бетонски (1122) 2. Машинска кућа и анекси (1248) 3. Трафо станица (222) 4. Зграда
сушаре (423)
В) Земљиште (м²):
Пољопривредно земљиште: (22518)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
122.325.000
Укупни пословни приходи
116.942.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Електромотори (2.2kw - Sever) 2) Мешаона сточне хране (капац. 1т) 3) Половно путничко
возило (R. camp. 5) 4) Уређај за мерење и прик. темп. (ATM Загреб)
2001. годину
**EУР
2.422.277
2.315.683

Дин
96.074.000
109.949.000

**EУР
1.614.743
1.847.944

Најважнији производи/услуге: 1) Сојина погача 2) Сојино брашно 3) Сирово сојино уље 4) Обогаћена прекрупа
Укупан број запослених: 132; од тога ВСС: 8

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за трговину и услуге ЦЕНТРОХЕМИЈА-КОМЕРЦ , БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 070403-0543
Матични број субјекта: 07927690
Делатност субјекта: Трг. на велико осталим
машинама

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.004.000 Дин или 65.002 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 400.000 Дин или 6.500 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 801.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 729.000 Дин

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

Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Трговинске услуге
Укупан број запослених: 8; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Камион "Застава Ивеко" 2) Кожна гарн. Комплет (ТФ 2) 3) Ауто "Југофлорида" 1.4в (Флорида
1.4 в) 4) Кожна гарнирура црна (ТФ 2)
2000. годину
Дин
9.074.000
9.283.000

2001. годину
**EУР
179.683
183.822

Дин
9.651.000
10.787.000

**EУР
162.207
181.300

