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 24.03.2003. до 14.04.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 15.04.2003. 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 220403 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: 22.04.2003. на адреси: КРАЉЕВО, Велика сала, Скупштине Општине Краљево у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се на истој адреси дана:
22.04.2003. 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
(22.04.2003.) 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 (22.04.2003.) 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 24.03.2003. до 14.04.2003., 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 20.03.2003. 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 ГОЛД ЦЕНТАР, УЖИЦЕ
Шифра аукцијске продаје: 220403-0575
Матични број субјекта: 06368468
Делатност субјекта: Tрговина на велико

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.130.000 Дин или 112.565 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 713.000 Дин или 11.257 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.426.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 862.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. "Топличанка" (111) 2. Дисконт (30) 3. Гараже (56)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рачунар (Pentium) 2) Телефонска централа (Fonit 4T) 3) Регали за робу 4) Радне фотеље и
столови

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
10.832.000
Укупни пословни приходи
10.950.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико и мало
Укупан број запослених: 12; од тога ВСС: 2

2001. годину
**EУР
214.495
216.832

Дин
12.381.000
12.935.000

**EУР
208.091
217.402

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће аутосервис РЕМОНТ, КРАГУЈЕВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 220403-0576
Матични број субјекта: 07166150
Делатност субјекта: Одржавање и оправка моторних
возила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 13.157.000 Дин или 207.717 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.316.000 Дин или 20.772 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.631.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.203.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Сервисна хала (1500) 2. Хала од бетона (300) 3. Управна зграда и дотградња (484) 4. Хангар (120)
5. Ремонтна радионица (137) 6. Централни магацин (150) 7. Машинска радионица (66) 8. Механичка
радионица (118) 9. Зграда за тех. регистр. возила (141)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Хофман апарат (PC Brekon) 2) Милер апарат (dunaliner) 3) Пнеум. баланс дизел (geoduna) 4)
Машина за прање топлом водом (WAP c 1200)

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
18.965.000
375.545
Укупни пословни приходи
24.729.000
17.100.000
338.614
Укупни пословни расходи
29.431.000
Најважнији производи/услуге: 1) Попр. и одрж. путн. тер. воз. 2) Лимарско - бравар. радови на воз. 3) Машинска обрада 4) Винкл електромотора 5) Попр. пумпи високог притиска
Укупан број запослених: 116; од тога ВСС: 6

**EУР
415.627
494.655

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће производно трговинско предузеће ФЕШ, РАШКА
Шифра аукцијске продаје: 220403-0577
Матични број субјекта: 17122355
Делатност субјекта: Произв. радне одеће
Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Производна хала (1534)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (5326)

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 623.000 Дин или 9.832 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 62.000 Дин или 983 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 125.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 831.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:
1) Машине (Јуки) 2) Машине (Јуки)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
8.799.000
174.238
Укупни пословни приходи
10.469.000
207.307
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Радно одело 2) Рукавице заштитне 3) Мантил раднички 4) Дечија кошуља 5) Крпа
Укупан број запослених: 88; од тога ВСС: 2

2001. годину
Дин
9.992.000
12.281.000

**EУР
167.938
206.410

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу, унутрашњи промет и услужне делатности ПОЛЕТ, НОВИ ПАЗАР
Шифра аукцијске продаје: 220403-0578
Матични број субјекта: 07225091
Делатност субјекта: Произв. хлеба и пецива

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 33.420.000 Дин или 527.612 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.342.000 Дин или 52.761 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.684.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.193.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда индустријске пекаре (585) 2. Нова зграда индустријске пекаре (685) 3. Управна зграда (149)
4. II спрат управне зграде (279) 5. Силоси 300 тона 6. Продавница бр.1 (100) 7. Киоск бр.2 (16) 8. Киоск
бр.3 (16) 9. Киоск бр.4 (16) 10. Киоск бр.6 (16) 11. Киоск бр.7 (16) 12. Киоск бр.8 (16) 13. Киоск бр.9 (16)
14. Продавница бр. 16 (50)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Хлеб 2) Пециво
Укупан број запослених: 56; од тога ВСС: 3

2000. годину
Дин
16.537.000
15.526.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рол машина (Кекец) 2) Делилица за хлеб 3) Хлебар (Ривал) 4) Горионик (ВЛ-30)

2001. годину
**EУР
327.465
307.446

Дин
36.838.000
35.617.000

**EУР
619.147
598.625

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за завршне и занатске радове у грађевинарству КЕРАМИКА, КРАЉЕВО
Шифра аукцијске продаје: 220403-0579
Матични број субјекта: 07154399
Делатност субјекта: Постављање подних и зидних
облога

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 3.193.000 Дин или 50.403 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 319.000 Дин или 5.040 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 639.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 255.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословна просторија (450) 2. Магацин са надстрешницом (300) 3. Хангар (150) 4. Магацински
простор (700) 5. Радионица "Украс" (60)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
2.327.000
Укупни пословни приходи
2.550.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Керамичарске услуге 2) Молерско-фарбарске 3) Стаклорезачке услуге
Укупан број запослених: 26; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рачунар (Пц пентијум) 2) Телефонска централа (панасоник) 3) Возило (Југо Флорида) 4)
Канцеларијски намештај
2001. годину
**EУР
46.079
50.495

Дин
3.007.000
4.519.000

**EУР
50.540
75.952

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће РАКЕТА-ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ, УЖИЦЕ
Шифра аукцијске продаје: 220403-0580
Матични број субјекта: 07155913
Делатност субјекта: Превоз робе у друмском
саобраћају

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 38.837.000 Дин или 613.139 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.661.000 Дин или 73.577 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 9.321.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.358.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (285) 2. Радионица Теретног (618) 3. Згра. техн. службе - приземљење (186) 4. Згра.
техн. службе сутурен (169) 5. Згра. локо-шпедиције (49)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (11344)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
23.946.000
Укупни пословни приходи
31.603.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Мерцедес-бенз 5 ком (Ацтрос) 2) Приколица (Schmits) 3) Рено (Trafik - Furgon) 4) Шкода
(Felicija) 5) Универзални струг (Pa 30-1500)

2001. годину
Дин
**EУР
51.946.000
873.071
58.238.000
978.823
Најважнији производи/услуге: 1) Превоз робе у друмском саобраћају 2) Услуге у друмском саобраћају 3) Активир. других посредника у саобраћају 4) Протектирање гума за возила 5) Одржавање и
оправка моторн. возила
Укупан број запослених: 100; од тога ВСС: 6
**EУР
474.178
625.802

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу грађевинске столарије ЈЕДИНСТВО, АЛЕКСАНДРОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 220403-0581
Матични број субјекта: 07100027
Делатност субјекта: Произв. грађевинске столарије

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 28.654.000 Дин или 452.370 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.865.000 Дин или 45.237 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.731.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 5.668.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Ручна радионица (968) 2. Управна зграда (279) 3. Машинска радионица (376) 4. Фарбара (196) 5.
Кројерска радионица (162) 6. Надстрешница (340) 7. Сушара (35)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (729)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
925.000
Укупни пословни приходи
3.155.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Паровод (Минел) 2) Фрезер (MF-WS) 3) Абрихтер (НС-3) 4) Дихт (ВП-63)

2001. годину
**EУР
18.317
62.475

Дин
15.345.000
20.165.000

**EУР
257.908
338.919

Најважнији производи/услуге: 1) Врата 2) Прозор 3) Делови за град. стан.
Укупан број запослених: 83; од тога ВСС: 4

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и промет БАЛКАНКОММЕРЦЕ, ТРСТЕНИК
Шифра аукцијске продаје: 220403-0582
Матични број субјекта: 07375034
Делатност субјекта: Трг. на велико воћем и поврћем

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.545.000 Дин или 40.182 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 255.000 Дин или 4.018 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 509.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 16.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
25.583.000
Укупни пословни приходи
23.678.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Разне врсте и количине воћа и поврћа
Укупан број запослених: 6; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рачунар (486) 2) Грејалица (Еи Ниш) 3) Мобилни телефон (Ериксон 628) 4) Радио-касетофон

2001. годину
**EУР
506.594
468.871

Дин
23.857.000
24.187.000

**EУР
400.971
406.518

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и промет ГРАФИЧАР-КОМЕРЦ, ЧАЧАК
Шифра аукцијске продаје: 220403-0583
Матични број субјекта: 07365144
Делатност субјекта: Произв. таласастог папира и
амбалаже

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.439.000 Дин или 117.443 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 744.000 Дин или 11.744 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.488.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 281.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Канцеларије у згради у Чачку (126) 2. Канцеларија у згради у Чачку (39) 3. Канцел. упр. згр. у
Краљеву (73)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
715.000
Укупни пословни приходи
1.193.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Произв. таласастог папира 2) Произв. папирне амбалаже
Укупан број запослених: 6; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Телефонска секретарица (Panasonic) 2) Телефони (Panasonic) 3) Секрет. гарнитура послов.
K.V. 4) Телефакс - Краљево
2001. годину
**EУР
14.158
23.624

Дин
2.130.000
2.149.000

**EУР
35.800
36.119

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ Крушевац, КРУШЕВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 220403-0584
Матични број субјекта: 07194501
Делатност субјекта: Постављање електроинсталација и оправка

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.428.000 Дин или 117.261 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 743.000 Дин или 11.726 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.486.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 876.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Фабричка хала I (873) 2. Фабричка хала II (172) 3. Пословна зграда (406) 4. Зидана портирница (50)
5. Металне кућице (3 ком.) (24)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Трактор (ИМТ 5106 са дизалицом) 2) Трактор (ИМТ 577) 3) Телефонска централа
(Panasonic) 4) Мерило за испит. заштите ел. инсталација (Unilap 100 E) 5) Ексцентар преса (RP
- 300) 6) Камион ТАМ 80.80 (ТЗ БЕ)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
19.383.000
383.822
Укупни пословни приходи
11.513.000
17.340.000
343.366
Укупни пословни расходи
17.894.000
Најважнији производи/услуге: 1) Високонапонски блок 2) Нисконапонска постројења 0.4 kw 3) Стубне ТZ 10/0,4 кw 4) Дистрибутивни ормани 5) VN i NN конзоле
Укупан број запослених: 89; од тога ВСС: 4

2001. годину
**EУР
193.502
300.750

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено пољопривредно предузеће АГРАР, БОШЊАЦЕ
Шифра аукцијске продаје: 220403-0585
Матични број субјекта: 17422405
Делатност субјекта: Гajeње жита и др. усева и засада

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 97.129.000 Дин или 1.533.398 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 9.713.000 Дин или 153.340 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 19.426.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.322.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
Б) Најзначајнија опрема:
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хладњача 3000t склад.прост. (1640) 2. Склад. кромпира 3000t скл.прос. (4410) 3. Млин и пекара са
1) Прот.тунели за замрз. (2 ком.) 2) Лин.за прер.вишње,јагоде малине 3) Возни парк (6 аута,12
силосима (3058) 4. Мешаона сточне хране са произ. (759) 5. Фарма за тов јунади (12080) 6. Магацин
трак.1бус) 4) Лин.за дор.семен.робе 5) Полуауто.троетажна пећ (За хлеб)
дораде, 2 ком. (2071) 7. Шупа (699) 8. Кафана (341) 9. Управна зграда (199) 10. Продајни центар (376)
11. Магацин ратарства (636) 12. Стаја (557) 13. Погон пића (284) 14. Комитетска зграда (426) 15.
Технички сервис (203) 16. Монтажни кошеви, 6 ком. (576)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (152165)
Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
Укупни пословни приходи
5.407.000
90.877
Укупни пословни расходи
7.686.000
129.181
Најважнији производи/услуге: 1) Д.З. јагода 2) Д.З. малина 3) Вишња преса 4) Д.З. шљива 5) Кукуруз у зрну
Укупан број запослених: 288; од тога ВСС: 23

