На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001 и 18/2002 ), и члана 5. Уредбе о
продаји капитала и имовине јавном аукцијом ("Службени гласник РС" бр. 45/2001, 45/2002 и 19/2003),
Агенција за приватизацију објављује:
Теразије 23, 11000 Београд, Југославија
тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881

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
02.04.2003. до 23.04.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 24.04.2003. ГОДИНЕ ДО 17:00
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 080503 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: 08.05.2003.
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:
08.05.2003. од 10:00 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 (08.05.2003.) издатим физичким лицима који
су држављани Републике Србије. Ако се учесник пријави само
за друго надметање средства плаћања могу бити и у обвезни-

цама по основу неисплаћене девизне штедње грађана које не
доспевају закључно са даном продаје капитала (08.05.2003.)
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 02.04.2003. до 23.04.2003., уз претходно утврђену сатницу
са Агенцијом за приватизацију, тел: 011/3020-804;011/3020803 или факс: 011/3020-881.

* Укупна процењена вредност капитала који се приватизује, изражена у ЕУР-има, обрачуната је по званичном курсу на дан 21.02.2003. 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 новоутврђ не 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 индустријску производњу трикотаже и дугмади НАПРЕДАК, КЛАДОВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 11.040.000 Дин или 172.159 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 552.000 Дин или 8.608 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.104.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 720.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080503-0373п
Матични број субјекта: 07217269
Делатност субјекта: Израда предмета од текстила

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Монтажна зградa трикотаже (741) 2. Управна зграда (331) 3. Монтажна
барака(нова) (476) 4. Зграда дугметаре (540) 5. Монтажна зграда дугметаре (507)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Аутомат за плетење (Проти ф-10/230-9232890) 2) Полуаутомат за плетење (ф-10/120)

2000. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
**EУР
Дин
6.626.000
131.208
8.222.000
5.887.000
116.574
9.557.000
Најважнији производи/услуге: 1) Војничке поткапе 2) Војнички џемпери 3) Навијачки шалови 4) Џемпери, хаљ., сукње за "Беко" 5) Џемпери из нашег производног програма
Укупан број запослених: 58; од тога ВСС: 2

**EУР
138.190
160.627

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће текстилних,крзнарско-кожарских,грађевинских машина и мeталне галантерије БУДУЋНОСТ, БЕЛА ПАЛАНКА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 18.591.000 Дин или 289.923 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 930.000 Дин или 14.496 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.859.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.586.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080503-0458п
Матични број субјекта: 07106467
Делатност субјекта: Произв. машина за текстилну индустрију

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

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):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Маш.одељење-25 машина (PA30 HB90 VR4) 2) Мостне дизалице-3ком. (D-93 D-1438 3T/PPM) 3) Апкант преса2ком. 4) Моторне маказе-3ком. 5) Маш.за обраду лимова-15ком.

2000. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
8.791.000
174.079
9.170.000
181.584
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

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво Штампарија НАПРЕДАК, АРАНЂЕЛОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 42.261.000 Дин или 659.042 *ЕУР-а што представља
69,566 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.381.000 Дин или 52.723 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.762.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 6.881.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080503-0468п
Матични број субјекта: 07113188
Делатност субјекта: Штампање, остало

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Пословна зграда (3024) 2. Портирница (16) 3. Ограда са капијом (120) 4.
Бетонски плато (100) 5. Котларница (32)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (17169)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2000. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Сормз 2) Сорм 3) Нож "Volemberg" 4) Штанц "Lombardi" 5) ГТО

2001. годину

Дин
**EУР
Дин
43.477.000
860.931
56.776.000
42.554.000
842.653
61.822.000
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

**EУР
954.251
1.039.060

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за пословне услуге, промет,маркетинг и издаваштво СЦЕНА, КРАГУЈЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.925.000 Дин или 30.027 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 96.000 Дин или 1.501 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 193.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 56.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080503-0509п
Матични број субјекта: 06090842
Делатност субјекта: Сценско-музичке делатности

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

Б) Најзначајнија опрема:

1) Монтажна бина (9,6х6м) 2) Монтажна дрвена бина (10х6м)

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2000. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге организовања манифестација
Укупан број запослених: 5; од тога ВСС: 0

Дин
136.000
383.000

**EУР
2.693
7.584

2001. годину

Дин
47.000
174.000

**EУР
790
2.924

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ИЗОЛМА, РАЧА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 34.369.000 Дин или 535.965 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.124.000 Дин или 64.316 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.248.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 6.686.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080503-0608
Матични број субјекта: 07113749
Делатност субјекта: Произв. осталих хемијских производа

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Зграда управе (888) 2. Зграда управе (174) 3. Производна хала "стаклена трака"
(2685) 4. Магацин импрегнације (625) 5. Произ.хала импрегнац.произв. са анексом
(1544)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (49571)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Постројење за изр. флиса (Litex) 2) Преса за лив. обој. метала (Италија) 3) Универзални струг (Потисје) 4)
Машина за сечење трака (Guzzeti) 5) Маш. за резање и штамп. ПВЦ траке (Сијат)

2000. годину

Дин
**EУР
46.670.000
924.158
38.654.000
765.426
Најважнији производи/услуге: 1) Про. стакленог флиса 2) Импрегнација платна и папира 3) Про. акумулаторских клема 4) Про. инд. четака
Укупан број запослених: 154; од тога ВСС: 8

2001. годину

Дин
47.512.000
67.628.000

**EУР
798.548
1.136.643

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за израду и прераду огледала и стакла ЗВЕЗДА, ЛЕСКОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 28.958.000 Дин или 451.582 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.475.000 Дин или 54.190 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.950.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.225.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080503-0609
Матични број субјекта: 07105398
Делатност субјекта: Обликовање и обрада равног стакла

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Магацин - нова хала (1486) 2. Зграда погона огледала (1728) 3. Управна зграда
(616) 4. Помоћни магацин (35) 5. Радионица (172)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2000. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Линија за производњу огледала 2) Машина за вертикално бушење (ДИА-59) 3) Машина за хоризонтално
бушење стакла (ЕПС-2) 4) Машина за прање и сушење стакла (WASH)
2001. годину

Дин
**EУР
Дин
25.460.000
504.158
26.167.000
24.275.000
480.693
24.854.000
Најважнији производи/услуге: 1) Огледало 2) Термоизолационо стакло 3) Галантерија од стакла и огледала 4) Производи од пластичних маса 5) Услуге уградње свих врста стакала
Укупан број запослених: 122; од тога ВСС: 5

**EУР
439.796
417.728

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће МИЛУТИН СТОЈИЋ, ЈЕЖЕВИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 415.000 Дин или 6.466 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 41.000 Дин или 647 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 83.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 23.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080503-0610
Матични број субјекта: 07284918
Делатност субјекта: Општи машински радови

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

Б) Најзначајнија опрема:

1. Грађевински објекат (84)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (837)

Биланс успеха за:

2000. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
690.000
811.000

Најважнији производи/услуге: 1) Окретачи 2) Сандук
Укупан број запослених: 8; од тога ВСС: 0

**EУР
13.663
16.059

2001. годину

Дин
1.573.000
1.301.000

**EУР
26.438
21.866

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Трговинско предузеће ТЕКСТИЛ доо, АЛЕКСИНАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 16.301.000 Дин или 254.211 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.630.000 Дин или 25.421 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.260.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 959.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080503-0611
Матични број субјекта: 07107005
Делатност субјекта: Трг. на мало текстилом

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Робна кућа "Текстил" (604) 2. "Узор" (442) 3. "Нови дом" (528) 4. "Моравица" (97)
5. "Снежана" (48) 6. Дирекција (514) 7. Модна конфекција (135)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Венецијанер ролетне (Металне) 2) Пећ на чврсто гориво (Зрак) 3) Фрижидер (MBS) 4) Усисивач (Слобода) 5)
Цирада за камион (Interplast) 6) Телевизор (Ei Niš)

2000. годину

Дин
**EУР
14.725.000
291.584
14.417.000
285.485
Најважнији производи/услуге: 1) Промет производа на мало 2) Промет производа на велико 3) Усл.прод.робе у транзиту 4) Услуга превоза робе
Укупан број запослених: 67; од тога ВСС: 1

2001. годину

Дин
18.939.000
20.162.000

**EУР
318.313
338.869

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ЛИК за завршне радове у грађевинарству и антикорозивну заштиту, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.069.000 Дин или 16.672 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 107.000 Дин или 1.667 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 214.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 118.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080503-0612
Матични број субјекта: 07025360
Делатност субјекта: Бојење и застакљивање

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословни простор (224) 2. Самачки хотел део (21)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Молерско фарбарске услуге
Укупан број запослених: 68; од тога ВСС: 3

1) Мешач боје 2) Телефонска централа 3) Писаћа машина 4) Намештај

2000. годину

Дин
9.542.000
9.583.000

**EУР
188.950
189.762

2001. годину

Дин
19.062.000
19.583.000

**EУР
320.381
329.137

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће БЕОГРАД СИГУРНОСТ, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 12.039.000 Дин или 187.742 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.445.000 Дин или 22.529 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.889.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.107.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080503-0613
Матични број субјекта: 07018835
Делатност субјекта: Делатност тражења лица и заштите

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

Б) Најзначајнија опрема:

1) Kamion (Turbo Zeta) 2) Putnički auto (Opel omega) 3) Pištolji i puške (Razl. kalibra) 4) Radio stanica MOTOROLA
(Fiksna i pokretne) 5) Kompjuterska oprema (Računarska mreža) 6) Automobil (Lada karavan)

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2000. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
51.403.000
1.017.881
53.186.000
1.053.188
Најважнији производи/услуге: 1) Делатност тражења и заштите 2) Трговина на велико и мало 3) Постављање електроинсталација и опреме
Укупан број запослених: 342; од тога ВСС: 10

2001. годину

Дин
70.448.000
76.402.000

**EУР
1.184.040
1.284.110

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће Штампарија 7. ЈУЛИ, АЛЕКСИНАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.329.000 Дин или 20.718 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 133.000 Дин или 2.072 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 266.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 201.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080503-0614
Матични број субјекта: 07107056
Делатност субјекта: Графичка делатност

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Управна зграда (123) 2. Помоћне просторије (30) 3. Складиште огрева (27) 4.
Производне просторије (318) 5. Ручна слагачница (55)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2000. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Једообразни обрасци
Укупан број запослених: 29; од тога ВСС: 0

Дин
3.231.000
3.482.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Офсет машина (АДАСТ) 2) Намештај (столови, ормани) 3) Компјутер (Pentium)

**EУР
63.980
68.950

2001. годину

Дин
3.219.000
3.985.000

**EУР
54.103
66.977

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу хлеба, услуге и промет ПРОГРЕС са п.о., БОСИЛЕГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 8.192.000 Дин или 127.752 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 819.000 Дин или 12.775 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.638.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 663.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080503-0615
Матични број субјекта: 06103286
Делатност субјекта: Производња хлеба и пецива

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

Б) Најзначајнија опрема:

1. Зграда услужног центра (1239) 2. Зграда пекаре (339)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Хлеб Т-500 2) Хлеб Т-850 3) Пециво
Укупан број запослених: 28; од тога ВСС: 3

1) Пећница 2) Четворостубна дизалица (ЦНП) 3) Котловско постројење (7000 kw) 4) Доставно возило (Поли)

2000. годину

Дин
6.338.000
5.777.000

**EУР
125.505
114.396

2001. годину

Дин
13.141.000
12.469.000

**EУР
220.865
209.570

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће 5 ДЕЦЕМБАР Металопрерађивачко предузеће, БЛАЦЕ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 31.123.000 Дин или 485.348 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.112.000 Дин или 48.535 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.225.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.001.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080503-0616
Матични број субјекта: 07109172
Делатност субјекта: Произв. осталих машина за пољопривред

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Производна хала у Блацу (2880) 2. Производна хала у Блацу (768) 3. Производна
хала у Пребрези (504) 4. Фарбара у Блацу (324) 5. Пословна зграда у Блацу (240) 6.
Магацин (384)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (492)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Хидраулична преса (HVO-2-400) 2) Машина за чишћење ексера (5. децембар) 3) Хидраул. машина за савијање
цеви 4) Топловод за управну зграду 5) Алати (5. децембар)

2000. годину

Дин
**EУР
33.077.000
654.990
34.921.000
691.505
Најважнији производи/услуге: 1) Млинови чекићари 2) Дрљаче 3) Скупљач сена 4) Подриваче 5) Расипаче вештачког ђубрива
Укупан број запослених: 186; од тога ВСС: 5

2001. годину

Дин
34.900.000
38.885.000

**EУР
586.574
653.551

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће прецизне механике и електронике МЕХАНИКА, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.043.000 Дин или 63.050 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 404.000 Дин или 6.305 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 809.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 329.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080503-0617
Матични број субјекта: 07031971
Делатност субјекта:

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Зграда сервиса биро опреме (244) 2. Зграда сервиса вага и маш. радионица (191)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2000. годину

Дин
714.000
1.276.000
Најважнији производи/услуге: 1) Комисиона услуга 2) Услуга сервиса и поправка
Укупан број запослених: 10; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:

1) Струг 1000 2) Компресор 3) Пећ за ливење

**EУР
14.139
25.267

2001. годину

Дин
1.089.000
1.553.000

**EУР
18.303
26.102

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Раднички универзитет ОБРЕНОВАЦ, ОБРЕНОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 718.000 Дин или 11.191 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 72.000 Дин или 1.119 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 144.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 378.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080503-0618
Матични број субјекта: 07050445
Делатност субјекта: Остало образовање

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге образовања
Укупан број запослених: 5; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:

1) Компјутери (486, Пентијум 2) 2) Фризерска опрема за обуку (Стандард) 3) Фотеља у кожи (Стандардна) 4)
Компјутерски сто (Стандардни)
2000. годину

Дин
1.305.000
1.270.000

**EУР
25.842
25.149

2001. годину

Дин
2.214.000
2.372.000

**EУР
37.211
39.867

