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, Србија и Црна Гора
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
(5.спрат), 11000 Београд од 09:00 до 17:00 часова у периоду
од 16.07.2003. до 12.08.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 13.08.2003. 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 210803,
Агенција
за приватизацију, Центар за аукције, Теразије 23 (5.спрат),
11000 Београд".

УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ,
ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ
ОДБИЈЕНА.
AУКЦИЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА: 21.08.2003.
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:
21.08.2003. 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 (21.08.2003.) 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 (21.08.2003.)
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 16.07.2003. до 12.08.2003., 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 16.07.2003. године.
** Подаци о укупним пословним приходима и расходима, изражени у ЕУР-има, обрачунати су по просечним годишњим реалним курсевима.

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: Грађевинско друштвено предузеће ИЗГРАДЊА, ШАБАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 27.357.000 Дин или 419.914 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.368.000 Дин или 20.996 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.736.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
5.444.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 210803-0382п
Матични број субјекта: 07169175
Делатност субјекта: Груби грађевински радови

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

1. Управна зграда (385) 2. Портирница (39) 3. Пројектни биро (96) 4. Ресторан
чардак (676) 5. Котларница, магацин и гаража (503)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2000. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Грађевинске услуге
Укупан број запослених: 485; од тога ВСС: 16

Дин
46.326.000
56.700.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Камион мерцедес (12/13) 2) Мотор за тегњач (Famos) 3) Приколица шлеп (Utva) 4) Пумпа за малтер (Fagram)

**EУР
917.347
1.122.772

2001. годину

Дин
73.645.000
77.026.000

**EУР
1.237.773
1.294.598

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено индустријско грађевинско предузеће ИНГРАП са п.о., ЋУПРИЈА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 57.821.000 Дин или 887.509 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.626.000 Дин или 71.001 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 9.251.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.500.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 210803-0698п
Матични број субјекта: 07166605
Делатност субјекта: Груби грађевински радови

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

1. Произв.хала цигл.са сушаром (1386) 2. Велика хала бетоњерке (3600) 3. Мала
хала бетоњерке (1060) 4. Хала армирачнице (506) 5. Складиште гипсара (513) 6.
Складиште готових производа (420)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Утоваривач (Крамер РД 180) 2) Аутомтска фабрика бетона (АС-24-Прогрес) 3) Аутоматска фабрика бетона (АБ
18/1) 4) Хидраулична преса (4-7) 5) Преса са пумпом за бетонске елементе 6) Преса за гипс 7) Римас машина за
бетонске цеви

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
33.584.000
564.456
38.662.000
649.803
Најважнији производи/услуге: 1) Производне хале 2) Стамбени објекти 3) Димњаци-трослојни 4) Бетонски блокови и цеви 5) Грађевин.цигла
Укупан број запослених: 174; од тога ВСС: 5

2002. годину

Дин
60.591.000
59.377.000

**EУР
1.003.910
983.796

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ЈАВОР фабрика намештаја, ПЕТРОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 75.703.000 Дин или 1.161.978 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.785.000 Дин или 58.099 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.570.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.741.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 210803-0699п
Матични број субјекта: 07199317
Делатност субјекта: Производња осталог намештаја

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

1. Зграда нове фабрике (6196) 2. Прод.салон у Пожаревцу (360) 3. Зграда стругарепилане (720) 4. Прод.салон у кругу фабр. (288) 5. Сушара нова (320) 6. Магацин
готових производа (1300) 7. Механичарска радионица (326) 8. Салон (102) 9. Локал
13 (100) 10. Локал 12 (126)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (95819)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
90.432.000
101.569.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Опрема парних котлова (TPK-,Minel-25) 2) Инсталац.за отпрашивање 3) Лин.за наношење лака (Sirio) 4) Лин.за
пресовање (Kolombo) 5) Теретно возило (Zastava)

**EУР
1.519.917
1.707.099

2002. годину

Дин
61.430.000
79.634.000

**EУР
1.017.811
1.319.427

Најважнији производи/услуге: 1) Регал"Горњак" 2) Мост"Горњак" 3) Салонски сточић 4) Трпезаријска витрина 5) Трпезаријска комода 6) Спаваће собе 7) Ситно комадни намештај
Укупан број запослених: 222; од тога ВСС: 3

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и промет дрвних производа БОРА МАРКОВИЋ, ЗАБРЕЖЈЕ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 93.380.000 Дин или 1.433.302 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 7.470.000 Дин или 114.664 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 14.941.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
6.389.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 210803-0702п
Матични број субјекта: 07042434
Делатност субјекта: Производња амбалаже од дрвета

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

1. Погон столарије (1864) 2. Погон амбалаже (2250) 3. Зграда стругаре (1380) 4.
Котларница (408) 5. Зграда погон.маш. (780) 6. Управна зграда (1200)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Котловско постројење (ТПК) 2) Гатер брзоходни (РЗ-71) 3) Сушара за фурнир (Шилд) 4) Љуштилица (Lecchesse)
5) Утоваривач (РД 130) 6) Линија за фину обраду дрвета 7) Оштрилица (ОП2)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
67.630.000
1.136.677
85.556.000
1.437.964
Најважнији производи/услуге: 1) Блинд фурнир 2) Тополова резана грађа 3) Воћна и индустријска амбалажа 4) Сковане палете 5) Палетни елементи
Укупан број запослених: 322; од тога ВСС: 11

2002. годину

Дин
36.775.083
53.443.000

**EУР
609.313
885.478

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за саобраћај и саобраћајну технику ЦРВЕНИ СИГНАЛ, СМЕДЕРЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.846.000 Дин или 28.340 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 185.000 Дин или 2.834 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 369.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
534.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 210803-0776
Матични број субјекта: 07333633
Делатност субјекта: Остало образовање

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословне просторије (250)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Обука кандидата за возаче
Укупан број запослених: 12; од тога ВСС: 1

1) Путничко возило (Golf D-2) 2) Путничко возило (Golf D-2) 3) Путничко возило (Golf D-2) 4) Путничко возило
(Golf D-2)
2001. годину

Дин
4.265.000
4.229.000

**EУР
71.683
71.078

2002. годину

Дин
5.188.000
5.166.000

**EУР
85.958
85.594

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ВАТРОСПРЕМ производња и промет ватрогасних справа и уређаја, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 346.267.000 Дин или 5.314.902 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 41.552.000 Дин или 637.788 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 83.104.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
5.225.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 210803-0769
Матични број субјекта: 07007361
Делатност субјекта: Производња камиона и специјалних возила

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

1. Хала I (6528) 2. Хала II (4224) 3. Управна зграда (4454) 4. Портирница (60) 5.
Магацин боје и лакова (57)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (38000)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
85.085.000
93.222.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Фарбара апарата (Цер Чачак) 2) Фарбара возила (Цер Чачак) 3) Хидраулична бушилица (Иво Лола) 4) Струг
Трауб аутомат (Првомајска) 5) Компресорска станица (Универзал)

**EУР
1.430.048
1.566.809

2002. годину

Дин
84.954.000
90.480.000

**EУР
1.407.572
1.499.130

Најважнији производи/услуге: 1) Продаја противпожарарних возила 2) Продаја комуналних возила 3) Продаја противпожар. апарата 4) Услуге сервисирања
Укупан број запослених: 296; од тога ВСС: 22

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Графичко, издавачко - трговинско предузеће СЛОВО АД, КРАЉЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 16.957.000 Дин или 260.279 *ЕУР-а што представља
39,242 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.696.000 Дин или 26.028 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.391.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.975.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 210803-0770
Матични број субјекта: 07147163
Делатност субјекта: Штампање

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

1. Штампарија (1222) 2. Топлана (60) 3. Погон гумидрука (600) 4. Погон чаше и
тањира (306) 5. Зидана зграда (448)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (4444)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Погон за офсет и типо штампу (Miler,Roland) 2) Погон за дораду (Broš pove.savijačica) 3) Чаше и тањири од
пласт.картона 4) Произв.кеса и омот.папира 5) Припр.форме за офсет штампу

2001. годину

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
31.714.000
533.026
36.304.000
41.247.000
693.250
41.201.000
Најважнији производи/услуге: 1) Књиге,брошуре,часописи 2) Обрасци,блоковска роба 3) Пластифициране чаше,тањири 4) Омотни папир 5) Трговина,услуге сечења папира
Укупан број запослених: 126; од тога ВСС: 3

**EУР
601.508
682.644

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Текстилно предузеће ФРОТЕКС АД, УЖИЦЕ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 24.584.000 Дин или 377.346 *ЕУР-а што представља
61,88 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.458.000 Дин или 37.735 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.917.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 55.912.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 210803-0771
Матични број субјекта: 07157487
Делатност субјекта: Производња тканина памучног типа

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

1. Једнообрадна хала (4012) 2. Производна хала (914) 3. Зграда 1,2,3 и оделење
ткачнице (3183) 4. Зграда котларнице (217) 5. Зграда хале ткачнице (4259) 6.
Произв. хала (2794)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (27134)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Пнеум. чистач за предилицу ("Krušik") 2) Карде ("Crossroll") 3) Предилице (TV-3"Krušik") 4) Предилице (TV3"Krušik")

2001. годину

Дин
**EУР
189.484.000
3.184.712
179.531.000
3.017.429
Најважнији производи/услуге: 1) Сирова тканина 2) Дезенирана тканина 3) Глатка комадна роба 4) Фротир тканина 5) Фротир прекривач
Укупан број запослених: 355; од тога ВСС: 10

2002. годину

Дин
148.093.000
187.430.000

**EУР
2.453.699
3.105.459

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу и трговину ФАБРИКА КОЖЕ УЖИЦЕ, УЖИЦЕ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 75.814.000 Дин или 1.163.684 *ЕУР-а што представља
68,621 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 7.581.000 Дин или 116.368 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 15.163.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
8.367.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 210803-0772
Матични број субјекта: 17296698
Делатност субјекта: Штављење и дорада коже

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

1. Фабричке зграде конфекције (1400) 2. Хала за производњу крзна (1008) 3.
Производна хала кожаре (3353) 4. Магацин за сушење вуне (448)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Пољопривредно земљиште: (1536)

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
89.689.000
87.560.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машина за лешење 2) Маш.за штоловање 3) Маш. за брушење коже (Mersifrej-Kostroj) 4) Шприц линије-2
(Kostroj) 5) Фалц маш.и пегле-2+4 (Planimatik)

**EУР
1.507.429
1.471.646

2002. годину

Дин
125.937.000
120.259.000

**EУР
2.086.604
1.992.528

Најважнији производи/услуге: 1) Одевна напа 2) Обућарска напа 3) Рукавичарска напа 4) Поставна кожа 5) Крзно од домаћ.жив.
Укупан број запослених: 234; од тога ВСС: 0

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ИНСТАЛАЦИОНО ЗАВРШНИ РАДОВИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, ПОЖАРЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 31.448.000 Дин или 482.694 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.774.000 Дин или 57.923 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.547.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.717.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 210803-0773
Матични број субјекта: 07159587
Делатност субјекта: Постављање електро-инсталација и опреме

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

1. Радионице и магацин (670) 2. Столарска хала (567) 3. Браварска хала (365) 4.
Електро радионица (335) 5. Пословна зграда 1 (320) 6. Пословна зграда 2 (286) 7.
Хала машинског одељења (264)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Американер вибрациони (ГСБ-20) 2) Мешалица за бетон (4 ком) 3) Бушилица вибрациона (ВБ 713Е) 4)
Мешалица електрична грађевинци (7 ком) 5) Дизалица (2 ком) (4-12 м) 6) Машина за чеоно завртање пол. 7)
Теретно возило (ТАМ-75) 8) Путничко возило (2 ком) (Шкода Фелиција)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
67.796.000
1.139.467
67.579.000
1.135.820
Најважнији производи/услуге: 1) Пројектовање 2) Грађевински радови 3) Браварски радови 4) Лимарски радови 5) Водоинсталатерски рад.
Укупан број запослених: 302; од тога ВСС: 6

2002. годину

Дин
44.046.000
67.573.000

**EУР
729.782
1.119.592

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће Пољопривредно - индустријски комбинат ПЕШТЕР, СЈЕНИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 123.105.000 Дин или 1.889.553 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 12.310.000 Дин или 188.955 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 24.621.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 21.461.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 210803-0774
Матични број субјекта: 07259298
Делатност субјекта: Узгој говеда и производња млека

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

1. Кланица са хладњачом (6200) 2. Зграда млекаре (3275) 3. Управна зграда (1016)
4. Производна хала (1240) 5. Магацин бр. 1 (2032)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Пољопривредно земљиште: (10224949)

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Линија за прераду млека (Alfa-lavаl) 2) Линија за произв. напитака (Alfa laval) 3) Линија за произв. сира (Holand.
kada) 4) Линија за клање стоке (jedan nivo)

Дин
16.609.000
31.446.000
Најважнији производи/услуге: 1) Овчији сир 2) Крављи сир 3) Млеко 4) Месо јагњеће 5) Месо телеће
Укупан број запослених: 230; од тога ВСС: 19

**EУР
279.152
528.522

2002. годину

Дин
11.125.000
46.626.000

**EУР
184.326
772.529

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и трговину намештаја ЈЕЛА, ШАБАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 111.111.000 Дин или 1.705.456 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 11.111.000 Дин или 170.546 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 22.222.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 13.706.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 210803-0775
Матични број субјекта: 07168713
Делатност субјекта: Производња осталог намештаја

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

1. Грађевински објекат са 3 брода (7756) 2. Салон-продајни објекат, Шабац (1162)
3. Салон-продајни објекат, Лазаревац (384) 4. Продавница бр. 2, Шабац (251) 5.
Магацин готове робе (1080)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (25575)

Биланс успеха за:
Исказан у:

2001. годину
Дин

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машине и уређаји (ПЦП-450) 2) Машине за кројење и шивење (885 Багат) 3) Машине за тапетарске радове
(Хермес) 4) Погон за израду жичаног језгра (110,108,65) 5) Виљушкари (Дизел, бочни)

**EУР

2002. годину
Дин

**EУР

58.039.000
975.478
68.592.000
1.152.845
Најважнији производи/услуге: 1) Угаона гарнитура "Јела" 2) Лежај "Београд I" 3) Лежај "Јела" 4) Лежај "Лили" 5) Фотеља "Лили"
Укупан број запослених: 204; од тога ВСС: 8
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

44.938.000
62.422.000

744.561
1.034.247

