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), Београд од 9:00 до 17:00 часова у периоду од
26.09.2003. до 21.10.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 22.10.2003. 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 301003,
Агенција
за приватизацију, Центар за аукције, Теразије 23 (5. спрат),
Београд".

УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ,
ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ
ОДБИЈЕНА.
AУКЦИЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА: 30.10.2003.
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:
30.10.2003. 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 (30.10.2003.) 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 (30.10.2003.)
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 26.09.2003. до 21.10.2003., 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 26.09.2003. 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: Предузеће за промет и производњу хемијске и техничке робе ТЕХНОХЕМИЈА АД, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 504.076.000 Дин или 7.654.889 *ЕУР-а што
представља 51,583 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 60.489.000 Дин или 918.585 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 120.978.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 28.887.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 301003-0823
Матични број субјекта: 07032919
Делатност субјекта: Трговина на велико хемијским производима

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

1. Управна зграда (4667) 2. Магацини (25896) 3. Стовариште у Нишу (2914) 4.
Стовариште у Добановцима (5380) 5. Погон за паковање (2536) 6. Продавница 41
(273) 7. Продавница 43 (110) 8. Продавница 45 (116) 9. Продавница 49 (152)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Панасоник централа (КХ-Т336) 2) Рачунар (ИБМ-9406 МОД 500) 3) Лада Рива (3 ком.) 4) Линија за збирно
паковање (МОН600) 5) Компресор (Е4НФ 2010) 6) Пнеуматска пунилица (МИК/6СП 1000 В) 7) Пумпа са електро
мотором 3КW 8) Затварачица за боце (МЗПК/3ПП)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
**EУР
169.241.000
2.844.482
181.715.000
3.010.770
223.396.000
3.754.681
267.352.000
4.429.658
Најважнији производи/услуге: 1) Боје и лакови 2) Уља, мазива, изолациони и грађевински материјал 3) Производи базне хемије 4) Хемијска и помоћна средства 5) ХТЗ опрема и текстил 6) Гумено техничка роба и пластика
Укупан број запослених: 428; од тога ВСС: 37

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће КОБЕСТ, МЛАДЕНОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 487.786.000 Дин или 7.463.654 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 58.534.000 Дин или 895.639 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 117.069.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 104.730.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 301003-0824
Матични број субјекта: 07047932
Делатност субјекта: Произвoдња производа од азбеста и слично

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

1. "Облоге"-различити објекти (6408) 2. "Текстил"-различити објекти (3798) 3.
"Југел"-произв. хала+анекс (4250) 4. Магацин сировина +догр. I и II (3078) 5.
Магацини готове робе (1196)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (74838) – право коришћења

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Water-jet машина (Различити) 2) ИТ календер са два ваљка (KD-It 30/15) 3) Азбестна карда (Bosson) 4) Дужни
сто-преса (16 MN) 5) Хидраулична преса 5,5 (HP 550)

2001. годину

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
365.086.000
6.136.105
394.109.000
362.660.000
6.095.331
393.593.000
Најважнији производи/услуге: 1) Привредни програм 2) Путнички програм 3) Ваљани производи и импрегнирана тканина 4) Манлох заптивке,компензатори 5) Предива од 0.5Nm до 2.5Nm
Укупан број запослених: 706; од тога ВСС: 46

**EУР
6.529.848
6.521.299

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво ЛЕВАЧ за пољопривредну производњу, прераду, кооперацију и промет са п.о., РЕКОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 70.368.000 Дин или 1.068.076 *ЕУР-а што представља
69,44 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 8.444.000 Дин или 128.169 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 16.888.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 12.664.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 301003-0849
Матични број субјекта: 07348193
Делатност субјекта: Гајење грожђа

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

1. Зграда сервиса (484) 2. Управна зграда (430) 3. Зграда Подрума (1670) 4.
Стовариште (400) 5. Пунионица и магацин (681)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (160141)

Биланс успеха за:
Исказан у:

2001. годину
Дин

Б) Најзначајнија опрема:

1) Линија за производњу вина (МГР-40) 2) Опрема за производњу ракије (Јединство) 3) Линија за пуњење вина,
ракије и сирупа (САЈСЗ) 4) Сушара за воће и лековито биље 5) Винификатор са металном галеријом

**EУР

2002. годину
Дин

**EУР

61.750.000
1.037.850
57.588.000
967.898
Најважнији производи/услуге: 1) Производња грожђа 2) Производња вина 3) Воћни сирупи на бази природног екстракта 4) Воћне ракије
Укупан број запослених: 66; од тога ВСС: 5
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

61.363.000
70.831.000

1.016.701
1.173.573

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за изградњу грађевинских објеката СТАНКОМ СТАНДАРД АД, АРАНЂЕЛОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 34.541.000 Дин или 524.156 *ЕУР-а што представља
68,376 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.454.000 Дин или 52.416 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.908.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
7.787.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 301003-0012
Матични број субјекта: 07113129
Делатност субјекта: Груби грађевински радови

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

1. Управна зграда (883) 2. Стара управна зграда (251) 3. Столарско браварска
радионица (628) 4. Производна хала - армирачки погон (1476) - корисник 5.
Управна зграда-мања (48) 6. Барака-уљарица (280) - корисник
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Котао (Вапорекс) 2) Муљна пумпа 3) Резервоар за нафту 4) Путничко возило (Фиат Темпра) 5) Камион (Застава)
6) Бетоњерка

Дин
15.959.000
27.459.000
Најважнији производи/услуге: 1) Високоградња 2) Изградња 3) Реконструкција грађевинских објеката
Укупан број запослених: 85; од тога ВСС: 2

**EУР
268.228
461.511

2002. годину

Дин
21.680.000
29.716.000

**EУР
359.208
492.354

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће трикотажа КАДИЊАЧА, БАЈИНА БАШТА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 5.542.000 Дин или 84.153 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 277.000 Дин или 4.208 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 554.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
395.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 301003-0648п
Матични број субјекта: 07294433
Делатност субјекта: Производња плетених и кукичаних тканина

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

1. Хала трикотаже (1227) 2. Управна зграда (360) 3. Магацин готових производа
(940) 4. Потрирница (10) 5. Зграда трикотаже у Рогатици (276)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Грејалица кварцна 2) Машина за мотање (2 ком.) 3) Машина за прање (2 ком.)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
5.776.000
97.079
160.000
8.857.000
148.862
5.838.000
Најважнији производи/услуге: 1) Производња рубља 2) Произвoдња плетених тканина 3) Производња плетених чарапа 4) Производња кукичаних тканина 5) Производња кукичаних чарапа
Укупан број запослених: 62; од тога ВСС: 0

**EУР
2.651
96.728

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу, промет и услуге ОПРЕМА, ПИРОТ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.844.000 Дин или 73.568 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 484.000 Дин или 7.357 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 969.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
488.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 301003-0863
Матични број субјекта: 07211627
Делатност субјекта: Оправка обуће и осталих предмета од коже

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

1. Нова хала (КП 733) (100) 2. Нова хала (КП 734) (215) 3. Објекти на КП 745 (92) 4.
Објекти на КП 746 (32) 5. Објекти на КП 740 (148)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (801)

Биланс успеха за:

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машина за сечење коже 2) Шиваћа машина (Pfaff 335 HZ) 3) Шиваћа машина (Nehi) 4) Шиваћа машина (Nehi) 5)
Шиваћа машина (Singer)
2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
5.171.000
86.910
5.949.000
99.987
Најважнији производи/услуге: 1) Сарачки производи 2) Кофери, ручне торбе 3) Опасачи и кајишеви за ВЈ 4) Тенде и цираде 5) Опрема за псе
Укупан број запослених: 36; од тога ВСС: 0

Дин
3.625.000
7.189.000

**EУР
60.061
119.112

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за одржавање зграда и станова НОВИ БЕОГРАД АД, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.333.000 Дин или 35.422 *ЕУР-а што представља
66,535 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 233.000 Дин или 3.542 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 467.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.378.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 301003-0864
Матични број субјекта: 07479662
Делатност субјекта: Остали инсталациони радови

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

1. Монтажна барака (253) 2. Локал (Др. Ивана Рибара 115) (32) 3. Локал (Бул.
Михаила Пупина 199) (56)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Скала Поли (Фургон) 2) Теретно возило (Магирус) 3) Цитроен (Берлинго) 4) Глодалица (Стона) 5) Молерска
скела 6) Убодна тестера

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
16.627.000
279.455
18.411.000
309.439
Најважнији производи/услуге: 1) Уградња и одржавање електроинсталација 2) Уградња керамичких плочица 3) Браварски радови 4) Кречење 5) Водовод
Укупан број запослених: 17; од тога ВСС: 0

2002. годину

Дин
3.994.000
7.310.000

**EУР
66.175
121.117

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће САНЏАКТРАНС-ТРГОПРОМЕТ, НОВИ ПАЗАР
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 8.262.000 Дин или 125.473 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 826.000 Дин или 12.547 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.652.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
467.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 301003-0865
Матични број субјекта: 07289138
Делатност субјекта: Продаја делова,прибора за моторна возила

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

1. Продавница аутоделова (217) 2. Магацин "Шестово" (100) 3. Киосци (12) 4.
Продавница (26) 5. Објекат за промет нафтних деривата (200)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
3.024.000
3.614.000
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја делова и прибора за моторна возила
Укупан број запослених: 16; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:

1) Камион (Застава 640) 2) Регистар каса 3) Рачунар (Пентиум)

**EУР
50.825
60.742

2002. годину

Дин
3.040.000
9.767.000

**EУР
50.369
161.826

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу, услуге и промет АУТОСЕРВИС, ЧАЧАК
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 75.856.000 Дин или 1.151.942 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 7.586.000 Дин или 115.194 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 15.171.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
8.581.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 301003-0866
Матични број субјекта: 06379028
Делатност субјекта: Одржавање и оправка моторних возила

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

1. Зграда новог сервиса ЗСЗ (1920) 2. Зграда тракторског сервиса ФАП (1918) 3.
Зграда ИМТ - Нови сервис (460) 4. Хала техничког прегледа (338) 5. Зграда
техничког прегледа (128) 6. Зграда радне организације (99)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Комора за лакирање и печење боје на возилима 2) Опрема техничког прегледа 3) Шестовретени и једновретени
аутомати 4) Опрема за оптичку реглажу трапа 5) Оделење за машинску обраду делова мотора

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
Дин
10.905.000
183.283
8.396.000
21.591.000
362.886
16.589.000
Најважнији производи/услуге: 1) Сервис и оправка путничких моторних возила 2) Сервис и оправка теретних возила 3) Технички преглед возила 4) Производња делова и прибора за моторна возила
Укупан број запослених: 73; од тога ВСС: 2

**EУР
139.110
274.857

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за хемијско чишћење и трговину ЕТИЛЕН, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.238.000 Дин или 109.915 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 724.000 Дин или 10.991 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.448.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.950.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 301003-0867
Матични број субјекта: 07033559
Делатност субјекта: Прање и хемијско чишћење

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

1. Пословни стамбени простор (105) - корисник 2. Управна зграда (277) 3. Локал
бр. 23 - корисник (49) 4. Погон-Меркатор+ мерна група (94) 5. Локал- Бежанијска
коса (27)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машина за хемијско чишћење (Rezaci-18 kg) 2) Машина за хемијско чишћење (Rezaci-18 kg) 3) Комби возило
(Тип 253) 4) Расхладни уређај (НФ)

Дин
9.814.000
14.235.000
Најважнији производи/услуге: 1) Хемијско чишћење и прање 2) Трговина на велико 3) Трговина на мало
Укупан број запослених: 42; од тога ВСС: 0

**EУР
164.947
239.252

2002. годину

Дин
12.367.000
20.230.000

**EУР
204.904
335.183

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за прераду и промет пољопривредних производа и услуга, дораде и транспорта СИТРА, КОВАЧИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 51.411.000 Дин или 780.724 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.141.000 Дин или 78.072 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 10.282.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
9.363.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 301003-0868
Матични број субјекта: 08123438
Делатност субјекта: Производња готове хране за животиње

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

1. Силос 1/9 (2626) 2. Сушаре (458) 3. Магацин (738) 4. Магацин у склопу БЕП-а
(1212) 5. Био-маса (1041)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Пумпе за воду и цистерна за стоку 2) Колска, аналитичка и нова вага 3) Термомашинска опрема 4) Трактори и
тракторске приколице 5) Силос, сушара и усипни кош

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
93.816.000
1.576.792
97.912.000
1.645.635
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге пријема робе 2) Услуге сушења робе 3) Услуге складиштења робе 4) Услуге превоза робе 5) Трговина на велико
Укупан број запослених: 75; од тога ВСС: 2

2002. годину

Дин
92.203.000
100.219.000

**EУР
1.527.678
1.660.492

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ИНГРАП М граћевинско занатско предузеће, МИОНИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 335.000 Дин или 5.093 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 34.000 Дин или 509 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 67.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
6.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 301003-0869
Матични број субјекта: 17023110
Делатност субјекта: Производња осталих керамичких производа

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

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Мешалица 2) Канцеларијски намештај 3) Машина

2001. годину

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
1.943.000
1.825.000
Најважнији производи/услуге: 1) Производња осталих керамичких производа
Укупан број запослених: 5; од тога ВСС: 0

**EУР
32.657
30.673

Дин
8.750.000
8.453.000

**EУР
144.976
140.055

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за штампање тканина и израду текстилне галантерије ТЕКСТИЛКОЛОР, БАБУШНИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 9.947.000 Дин или 150.945 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.194.000 Дин или 18.113 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.387.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
641.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 301003-0870
Матични број субјекта: 07172761
Делатност субјекта: Производња рубља

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

1. Матична фирма (погон и канцеларија) (987) 2. Магацин, ресторан и помоћне
просторије (330) 3. Продавница Врање (32) 4. Продавница Бела Паланка (35)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (2717)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Линија за кројење (полуаутоматска) 2) Машински парк (полуаутомати) 3) Машински парк (специјалне) 4)
Машински парк (обичне машине) 5) Линија за пеглање и фиксирање (пегла, фиксирка)

2001. годину

Дин
**EУР
4.932.000
82.894
9.890.000
166.224
Најважнији производи/услуге: 1) Поло-кошуље, мајице, пиџаме 2) Бермуде, спортска опрема 3) Постељина, пелене, крпе
Укупан број запослених: 123; од тога ВСС: 0

2002. годину

Дин
8.266.000
15.204.000

**EУР
136.956
251.910

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштво за пољопривредну производњу, прераду, кооперацију и промет ПОЉОПРИВРЕДА са о.о., ДРАГОЦВЕТ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.841.000 Дин или 73.518 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 484.000 Дин или 7.352 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 968.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
356.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 301003-0871
Матични број субјекта: 17111736
Делатност субјекта: Гајење жита и других усева и засада

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

1. Силоси (2000) 2. Зграда млина (321) 3. Плави магацин (188) 4. Магацин (334) 5.
Зграда портирнице (21)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Опрема млина (25 Т) 2) Опрема силоса 3) Трактор (УМЗ) 4) Комбајн (Змај) 5) Камион (ФАП-Мерцедес)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (1666) Пољопривредно земљиште: (53036)

Биланс успеха за:

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
0
0
0
0
Најважнији производи/услуге: 1) Производња брашна 2) Производња вишања 3) Производња сточног брашна 4) Производња сточне хране 5) Производња пшенице
Укупан број запослених: 39; од тога ВСС: 4

30.06.2003. годину

Дин
5.609.000
9.294.000

**EУР
87.632
145.205

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво АГРОВОЈВОДИНА - ВРШАЦ за унутрашњу и спољну трговину, ВРШАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 6.659.000 Дин или 101.129 *ЕУР-а што представља
44,226 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 666.000 Дин или 10.113 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.332.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
5.333.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 301003-0872
Матични број субјекта: 08033927
Делатност субјекта: Трговина на велико металном робом

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

1. Управна зграда са локалима (1698) 2. Локал у ул. С. Немање бр. 2 (85) 3.
Продајно сер. Центар (1515) 4. Магацин ПСЦ (1200) 5. Магацин ПСЦ (1600)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (3766)

Биланс успеха за:

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путничко возило (Golf) 2) Путничко возило (Jugo 101 Poli) 3) Камион (Z-83 3600 turbo) 4) Виљушкар (2,5t) 5)
Машина за прање возила (Kercner)
2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико и мало
Укупан број запослених: 35; од тога ВСС: 3

Дин
9.386.000
14.911.000

**EУР
157.753
250.613

Дин
6.859.000
13.207.000

**EУР
113.644
218.822

