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
08.10.2003. до 10.11.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 11.11.2003. 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 191103,
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: 19.11.2003.
на адреси: Велика сала Скупштине града, Трг слободе 3, 34000
Крагујевац у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције
одржаће се на истој адреси дана:
19.11.2003. 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 (19.11.2003.) 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 (19.11.2003.)
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 08.10.2003. до 10.11.2003., 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 08.10.2003. 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: 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

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће НИСКОГРАДЊА, ПАРАЋИН
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 32.939.000 Дин или 502.704 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.953.000 Дин или 60.324 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.905.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.097.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 191103-0365
Матични број субјекта: 07115725
Делатност субјекта: Изградња саобраћајница, писта и слично

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

1. Управна зграда (431) 2. Зграда магацина (183) 3. Хала за одржавање и ремонт
возила (432) 4. Складишна зграда за гориво (98)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (7186)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Бетонска база 2) Багер (Г-1000 150 КW) 3) Утоваривач (УЛТ 220) 4) Грејдер "шампион" (Д 740 83, 90 КW) 5)
Камион "Сканиа" (Р 112)

2000. годину

2001. годину

Дин
**EУР
Дин
23.289.000
461.168
39.384.000
21.098.000
417.782
45.497.000
Најважнији производи/услуге: 1) Изградња саобраћајница 2) Изградња кишне фекалне канализације 3) Услуге ископне маханизације и транспорта 4) Производња и уградња бетона
Укупан број запослених: 130; од тога ВСС: 3

**EУР
661.938
764.681

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Графичко прерађивачко и издавачко акционарско друштво ЛИТОПАПИР, ЧАЧАК
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 377.256.000 Дин или 5.694.069 *ЕУР-а што
представља 68,187 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 18.863.000 Дин или 284.703 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 37.726.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 14.261.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 061103-0799п
Матични број субјекта: 07167369
Делатност субјекта: Производња таласастог папира и амбалаже

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

1. Равна штампа (4565) 2. Прерада папира (3474) 3. Натрон (3348) 4. Округла
амбалажа (2980) 5. Магацин сировина (1240)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
289.352.000
304.095.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Телефонска централа 2) Лепилица (ФКМ 100) 3) Офсетна машина (Роланд практика) 4) Путнички аутомобил
(Југо Флорида 1,3) 5) Машина за паковање и пластицирање 6) Машина за копирање 7) Путнички аутомобил
(Шкода) 8) Теретно возило (Застава 65,9Д) 9) Рачунар (Целерон 400 МХ3)
**EУР
4.863.222
5.111.012

2002. годину

Дин
339.348.000
355.499.000

**EУР
5.622.533
5.890.133

Најважнији производи/услуге: 1) Натрон вреће, папирне кесе 2) Омотни и парафинисани папир 3) Сложива хромокартонских амбалажа, етикете 4) Књиге и брошуре, школски и едукативни материјал 5) Новине и часописи
Укупан број запослених: 438; од тога ВСС: 19

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Експорт импорт предузеће ЈАРМЕНОВЦИ фабрика за прераду воћа и поврћа, ЈАРМЕНОВЦИ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 169.537.000 Дин или 2.558.884 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 13.563.000 Дин или 204.711 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 27.126.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
8.406.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 061103-0814п
Матични број субјекта: 07123124
Делатност субјекта: Прерада и конзервисање другог воћа и поврћа

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

1. Фабричка хала са хладњачом (5215) 2. Нова котларница (710) 3. Нови магацин
(720) 4. Магацин картонске амбалаже (196) 5. Управна зграда-стара фабрика (1742)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Пољопривредно земљиште: (8763)

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Тунел за дубоко замрзавање 2) Аутоклав машина за дубоко замрзавање (3 ком.) 3) Пастеризатор 4) Упарна
станица са 5 упаривача

2001. годину

Дин
**EУР
110.833.000
1.862.802
112.295.000
1.887.374
Најважнији производи/услуге: 1) Пастеризована вишња 2) Компоти 3) Мармеладе и џемови 4) Смрзнуто воће 5) Стерилисана боранија 6) Ђувеч 7) Смрзнуто поврће
Укупан број запослених: 190; од тога ВСС: 4

2002. годину

Дин
108.689.000
118.033.000

**EУР
1.800.828
1.955.646

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за истраживање, пројектовање, надзор, и инжењеринг ЗАСТАВА ИНЖЕЊЕРИНГ, КРАГУЈЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 25.921.000 Дин или 394.717 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.592.000 Дин или 39.469 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.184.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.030.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231003-0845
Матични број субјекта: 07249969
Делатност субјекта: Пројектовање грађевинских и других објеката

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословни објекат (785)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

1) Југо (Флорида 1.4) 2) Компјутер (Pentium 2)

2001. годину

Дин
2.153.000
4.261.000
Најважнији производи/услуге: 1) Истраживање 2) Надзор 3) Ижењеринг
Укупан број запослених: 27; од тога ВСС: 10

**EУР
36.186
71.616

2002. годину

Дин
1.275.000
9.788.000

**EУР
21.125
162.174

6) 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:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
61.750.000
57.588.000

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
1.037.850
967.898

2002. годину

Дин
61.363.000
70.831.000

**EУР
1.016.701
1.173.573

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

7) 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:

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

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

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

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Трговинско предузеће СРБИЈА друштвено предузеће, КРАГУЈЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 658.749.000 Дин или 10.053.442 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 79.050.000 Дин или 1.206.413 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 158.100.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 40.999.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 191103-0886
Матични број субјекта: 07166095
Делатност субјекта: Остала трговина на мало - мешовита роба

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

1. Зграда дирекције (2304) 2. Робна кућа "Србија" (1309) 3. Магацин број 53 (2285)
4. Грађевински објекат "Илина вода" (14374) 5. Продавница "Грозд" (921) 6.
Продавница "Србија" (818)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (5625)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Витрина расхладна (214 комада) 2) Камиони (11 комада) 3) Ваге (262 комада) 4) Касе (239 комада) 5) Путничко
возило (Југо Флорида)

2001. годину

Дин
**EУР
304.165.000
5.112.189
400.787.000
6.736.142
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја моторних возила, делова и прибора за моторна возила 2) Трговина на мало моторним горивом
Укупан број запослених: 575; од тога ВСС: 20

2002. годину

Дин
220.441.000
329.820.000

**EУР
3.652.407
5.464.667

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Деоничарско друштво, предузеће за производњу и промет са п.о. МЕТАЛ, АРАНЂЕЛОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 3.642.000 Дин или 55.577 *ЕУР-а што представља
50,022 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 437.000 Дин или 6.669 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 874.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
213.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 191103-0887
Матични број субјекта: 07113366
Делатност субјекта: Рециклажа сировина

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

1. Канцеларије са продавницом и магацином (420) 2. Нови магацин III (129) 3.
Управна зграда (55) 4. Магацин 3 (50) 5. Магацин за папир (114)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:
Исказан у:

2001. годину
Дин

Б) Најзначајнија опрема:

1) Хидрауличне пресе за балирање 2) Застава 80.10 3) Коленасте маказе 4) Возило Фап 5) Утоваривач Рико

**EУР

2002. годину
Дин

**EУР

Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) секундарне сировине (отпаци)
Укупан број запослених: 21; од тога ВСС: 0

4.347.000
6.336.000

73.061
106.491

562.000
2.124.000

9.312
35.192

