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
10.10.2003. до 04.11.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 05.11.2003. 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 131103,
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: 13.11.2003.
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:
13.11.2003. 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 (13.11.2003.) 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 (13.11.2003.)
издатим физичким лицима који су држављани Републике
Србије.
У случају да је као средство плаћања депозита приложена
првокласна банкарска гаранција, она мора бити наплатива у
року од 48 сати од проглашења купца на аукцији.
Депозит за учешће враћа се 15 дана након одржавања јавне
аукције.
Агенција за приватизацију задржава право да датум
одржавања аукције и рок за пријаву по потреби измени и о
томе обавештава заинтересоване, најкасније до дана
одржавања аукције.
Обилазак субјекaта приватизације обавиће се након потписивања Уговора о чувању поверљивих података у периоду
од 10.10.2003. до 04.11.2003., 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 10.10.2003. 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: Акционарско друштво ЈУГОЛАБОРАТОРИЈА, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 36.761.000 Дин или 561.065 *ЕУР-а што представља
63,658 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.676.000 Дин или 56.106 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.352.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.209.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 131103-0514
Матични број субјекта: 07016077
Делатност субјекта: Остала трговина на велико

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

1. Пословна зграда у Змаја од Ноћаја (383) 2. Део зграде у Новом Саду (60)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Рачунари (6 ком.) (Пентијум) 2) Телефонска централа (Никола Тесла) 3) Мерач фреквенције (Контрон 6001)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
27.149.000
456.301
26.814.000
32.680.000
549.262
33.863.000
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја лабораторијског стакла 2) Продаја апарата, учила и школског намештаја 3) Продаја хемикалија 4) Продаја медицинске опреме и потрошног материјала 5) Извоз - увоз
Укупан број запослених: 57; од тога ВСС: 10

**EУР
444.271
561.064

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће Пољопривредно - индустријски комбинат ПЕШТЕР, СЈЕНИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 125.209.000 Дин или 1.910.997 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 12.521.000 Дин или 191.100 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 25.042.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 21.828.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 131103-0774
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

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за фундирање ЈУГОФУНД, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 194.189.000 Дин или 2.963.786 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 23.303.000 Дин или 355.654 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 46.605.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.709.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 131103-0888
Матични број субјекта: 07013981
Делатност субјекта: Изградња осталих објеката

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

1. Управна зграда (1918) 2. Зграде, магацини Старо сајмиште (1657) 3. Остали
објекти блок 52 (751)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (36150)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Макаре (М-27, М-28, М-29, Франки) 2) Бушаће гарнитуре (УБВ-600) 3) Бушаће гарнитуре (УГВ-50) 4) Бушаће
гарнитуре (БА-15 МАЗ)
2002. годину

Дин
**EУР
Дин
30.464.000
512.017
46.706.000
33.615.000
564.977
55.327.000
Најважнији производи/услуге: 1) Фундирање и побијање шипова 2) Испитивање терена бушењем и сондирањем 3) Бушење бунара 4) Инжењеринг 5) Одржавање и оправка моторних возила 6) Општи машински радови
Укупан број запослених: 132; од тога ВСС: 17

**EУР
773.855
916.693

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће индустрија монтажних зграда БЕСКО, ВЛАСОТИНЦЕ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 105.299.000 Дин или 1.607.110 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 12.636.000 Дин или 192.854 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 25.272.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
9.136.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 131103-0889
Матични број субјекта: 07139659
Делатност субјекта: Производња грађевинске столарије

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

1. Производна хала (2737) 2. Ручна хала (980) 3. Зграда котларнице и сушаре (265)
4. Управна зграда (623) 5. Продавнице и надстрешнице (177)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (38289)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Лакирница - фарбара 2) Вишелисни циркулар 3) Четвртаста равналица 4) Бруш. "Срмац" 5) Рам преса

Дин
82.635.000
84.166.000
Најважнији производи/услуге: 1) Фасадна столарија 2) Унутрашња столарија 3) Монтажни објекти 4) Остало
Укупан број запослених: 230; од тога ВСС: 11

**EУР
1.388.870
1.414.602

2002. годину

Дин
62.682.000
74.270.000

**EУР
1.038.555
1.230.553

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Деоничарско друштво у мешовитој својини ДУНАВ ПРОМЕТ са п.о., ГОЛУБАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.143.000 Дин или 109.016 *ЕУР-а што представља
69,685 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 857.000 Дин или 13.082 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.714.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
914.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 131103-0890
Матични број субјекта: 07291736
Делатност субјекта: Трговина на мало осталом мешовитом робом

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

1. Управна зграда Голубац (99) 2. Самоуслуга у приземљу стамбене зграде (162) 3.
Стовариште у Браничеву (222) 4. Самоуслуга Винци (185) 5. Централни магацин
Лазинац (400) 6. Мотел Винци (300) 7. Самоуслуга Клење (78)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
8.017.000
10.121.000
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико и мало мешовитом робом
Укупан број запослених: 25; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:

1) Телефон,факс 2) Рафови 3) Опрема за продавницу-рафови 4) Вага

**EУР
134.744
170.107

2002. годину

Дин
10.452.000
13.202.000

**EУР
173.175
218.739

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Новинско-издавачко друштвено предузеће ЛУТРИЈСКА ШТАМПА, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 916.000 Дин или 13.985 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 92.000 Дин или 1.398 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 183.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
108.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 131103-0891
Матични број субјекта: 07447221
Делатност субјекта: Новинарска издавчка делатност

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) Лист-Еџо лутрија
Укупан број запослених: 7; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:

1) Рачунар 2) Телефонска централа (Panasonic) 3) Телефакс кх 500 (Panasonic) 4) Мобилни телефон (Erikson)

2001. годину

Дин
6.223.000
6.282.000

**EУР
104.592
105.583

2002. годину

Дин
7.358.000
7.567.000

**EУР
121.912
125.375

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу, трговину и услуге ДУНАВ МАРКЕТИНГ доо, ГОЛУБАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 6.370.000 Дин или 97.225 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 764.000 Дин или 11.667 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.529.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
49.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 131103-0892
Матични број субјекта: 17120972
Делатност субјекта: Трговина на велико и мало

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

1. Магацин (800) 2. Управна зграда (189) 3. Продавница (30) 4. Стражара (9)

Напомена- предузеће је држалац свих наведених објеката који су изграђени без
грађевинске дозволе на земљишту на којима су као носиоци права коришћења уписана
друга правна лица
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
3.161.000
3.217.000
Најважнији производи/услуге: 1) Малопродаја (прехрана, пиће и средства за личну хигијену)
Укупан број запослених: 3; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путничко возило Застава (Југо 45) 2) Теретно возило хладњача (Застава 650) 3) Теретно возило ФАП (16-20 БД)
4) Приколица Утва (П-16) 5) Вага децимална

**EУР
53.128
54.069

2002. годину

Дин
2.169.000
2.233.000

**EУР
35.937
36.998

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће на акције за трговину на мало и велико БОРПРОМЕТ, БОР
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 107.127.000 Дин или 1.635.012 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 10.713.000 Дин или 163.501 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 21.425.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.973.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 131103-0893
Матични број субјекта: 07265662
Делатност субјекта: Трговина на мало кућним апаратима

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

1. Управна зграда (477) 2. Стовариште (1832) 3. Продавница "Електротехна" (307) 4.
Продавница "Избор" (716) 5. Продавница "Укус" (553) 6. Продавница "Арома" (50) 7.
Продавница "Углед" (197) 8. Продавница "Младост" (98) 9. Продавница "Гвожђар"
(267) 10. Продавница "Узор" (134) 11. Гараже (49)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге 2) Роба
Укупан број запослених: 105; од тога ВСС: 5

Дин
113.149.000
116.340.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Ваге и месорезнице 2) Компјутери (Pentium) 3) Телефони и телефакси (Panasonic) 4) Расхладне витрине и
фрижидери 5) Теретно возило (Застава 650)

**EУР
1.901.728
1.955.360

2002. годину

Дин
138.599.000
148.447.000

**EУР
2.296.396
2.459.564

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће модна конфекција СЛОБОДА, КОВАЧИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 11.360.000 Дин или 173.388 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.363.000 Дин или 20.807 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.727.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
780.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 131103-0894
Матични број субјекта: 08029130
Делатност субјекта: Производња одеће

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

1. Производна хала са надстрешницом (900) 2. Бочни анекс (150) 3. Управна зграда
(400) 4. Гаража (101)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (5603)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
509.000
929.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Котао (ВП600 72-П3) 2) Парне пегле са столом (9-65) 3) Нож за кројење (Рапид) 4) Машина равноштоперка
(885-100) 5) Машина ендлерица (615-426)

**EУР
8.555
15.614

2002. годину

Дин
1.262.000
2.055.000

**EУР
20.910
34.049

Најважнији производи/услуге: 1) Женски комплети 2) Хаљине 3) Блузе 4) Панталоне
Укупан број запослених: 25; од тога ВСС: 0

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштено предузеће ЈУГОЕНЕРГЕТИК јуословенски центар за специјализацију кадрова у енергетици, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 32.000 Дин или 488 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.000 Дин или 49 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 131103-0895
Матични број субјекта: 07009259
Делатност субјекта: Остало образовање

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

Б) Најзначајнија опрема:

1) Столови 2) Витрина 3) Челични ормани 4) Столице

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге образовања
Укупан број запослених: 2; од тога ВСС: 0

Дин
463.000
448.000

**EУР
7.782
7.530

2002. годину

Дин
648.000
610.000

**EУР
10.736
10.107

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће МЛАДОСТ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 14.129.000 Дин или 215.649 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.413.000 Дин или 21.565 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.826.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.971.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 131103-0896
Матични број субјекта: 07325169
Делатност субјекта: Груби грађевински радови

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Управна зграда (512) 2. Барака за смештај (442)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (6885)

Биланс успеха за:

1) Телефакс "Тели" (8д01098) 2) Телефакс (Panas knf) 3) Усисивач 700/к (Слобода 700к) 4) Кварцна пећ

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
6.899.000
115.953
14.768.000
9.916.000
166.661
16.167.000
Најважнији производи/услуге: 1) Радови у нискоградњи 2) Продаја гвожђа 3) Монтажа кровних конструкција и покривање крова 4) Продаја неутрошеног грађевинског материјала
Укупан број запослених: 45; од тога ВСС: 0

**EУР
244.686
267.865

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ауто кућа РЕМОНТ, ПОЖАРЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 16.676.000 Дин или 254.519 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.668.000 Дин или 25.452 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.335.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
522.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 131103-0897
Матични број субјекта: 07321988
Делатност субјекта: Одржавање и оправка моторних возила

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

1. Управна зграда (670) 2. Сервисна хала (1512) 3. Перионица (210) 4. Зграда тех.
прегледа (230) 5. Камп кућа (56)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
7.565.000
8.762.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Егализирка (Матра) 2) Брусилица стубна (Берко) 3) Сто за хаварисана возила (Универзал) 4) Бош сто (BOSCH) 5)
Хидраулична дизалица (CECCATO,Italija)

**EУР
127.147
147.265

2002. годину

Дин
8.013.000
9.526.000

**EУР
132.764
157.833

Најважнији производи/услуге: 1) Поправка путничких и теретних возила 2) Машинска обрада мотора 3) Лимарско одељење 4) Фарбање са комором 5) Тех.преглед, прање и подмазивање возила
Укупан број запослених: 41; од тога ВСС: 0

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвно предузеће за производњу, промет и услуге СТЕФИЛ КОМПАНИЈА, ВАЉЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 551.956.000 Дин или 8.390.419 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 66.235.000 Дин или 1.006.850 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 132.469.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 13.207.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 131103-0898
Матични број субјекта: 07136447
Делатност субјекта: Производња осталог намештаја

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

1. Производна хала намештаја (10800) 2. Управна зграда (2200) 3. Производна хала
буради (3150) 4. Хала црних кутија (3456) 5. Хала комби доза (3456) 6. Хала СОКО
(2850) 7. Робна кућа Суботица (1700)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Кројач плоча 2) Линија коначне обраде плоча 3) ЦНЦ машина 4) Аутоматска линија за лакирање 5) Сушаре 6)
Линија за мотање 7) Линија за израду џакова 8) Транспортна средства 9) Рачунарска опрема 10) Канцеларијски
намештај 11) Телекомуникациона опрема

Дин
**EУР
124.284.000
2.088.877
130.405.000
2.191.754
Најважнији производи/услуге: 1) Трпезаријске клупе 2) Комадни намештај 3) Дечије собе 4) Кухиње 5) Гарнитуре за дневни боравак
Укупан број запослених: 850; од тога ВСС: 16

2002. годину

Дин
94.492.000
175.694.000

**EУР
1.565.604
2.911.010

