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
17.10.2003. до 11.11.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 12.11.2003. 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 201103,
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: 20.11.2003.
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:
20.11.2003. 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 (20.11.2003.) 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 (20.11.2003.)
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 17.10.2003. до 11.11.2003., 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 17.10.2003. 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: Друштвено предузеће за производњу текстилне конфекције ЈАСЕН, БРОДАРЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 18.923.000 Дин или 283.340 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.514.000 Дин или 22.667 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.028.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.171.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 201103-0829п
Матични број субјекта: 07326629
Делатност субјекта: Производња рубља

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

1. Погон конфекције (1070) 2. Управна зграда и гардероба (230) 3. Магацин и
менза (466)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Пољопривредно земљиште: (7516)

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Шиваћа машина(обична) (Yuk DDL 555) 2) Машина рупичарка (Yuki LBH 777) 3) Машина оверлох (Yuki MO 816)
4) Машина дугметара (Yuki MB 373) 5) Машина лактача специјал (MS 19)

2001. годину

Дин
**EУР
15.494.000
260.412
9.125.000
153.366
Најважнији производи/услуге: 1) Производња рубља за домаћинство 2) Производња одеће 3) Трговина на мало текстилом 4) Комерцијални послови
Укупан број запослених: 227; од тога ВСС: 1

2002. годину

Дин
6.281.000
15.815.000

**EУР
104.068
262.033

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Фабрика ауто-тракторских кочница ФАК, ЛОЗНИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 34.456.000 Дин или 515.921 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.756.000 Дин или 41.274 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.513.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.321.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 201103-0833п
Матични број субјекта: 07120745
Делатност субјекта: Производња делова и прибора за возила

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

1. Нова хала (3130) 2. Погон браварије (3115) 3. Фарбара и прототип (423) 4. Зграда
комерцијале (425)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Пресе од 5-800 т, апарати СО2 (EP-75, EP-55) 2) Машинске маказе ММ-5 (RKT-630) 3) Уни стругови,
аутоматски струг (PAB-22,Pirex) 4) Нумеричке алатне глодалице (PAB-22 UGA-1) 5) Застава 2 (8012-Д-турбо) 6)
Tеретно возило ФАП (1620БД) 7) Путничко возило (Алфа Ромео)

2001. годину

Дин
**EУР
77.065.000
1.295.254
92.023.000
1.546.657
Најважнији производи/услуге: 1) Програм кочница 2) Добош кочнице 3) Диск кочнице 4) Кочионе папуче 5) Програм приколица (1-10 т)
Укупан број запослених: 345; од тога ВСС: 7

2002. годину

Дин
70.543.000
90.210.000

**EУР
1.168.801
1.494.657

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ХИДРОПРОЈЕКАТ-ХИДРОТЕХНИКА предузеће за пројектовање и инжењеринг са по, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 859.000 Дин или 12.863 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 43.000 Дин или 643 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 86.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
150.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 201103-0835п
Матични број субјекта: 07422784
Делатност субјекта: Пројектовање грађевинских и других објеката

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

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Телефонска централа (Панасоник) 2) Компјутер (Compaq) 3) Канцеларијски столови (15 комада)

2001. годину

Дин
664.000
1.188.000
Најважнији производи/услуге: 1) Израда пројеката 2) Извођење пројеката
Укупан број запослених: 5; од тога ВСС: 0

**EУР
11.160
19.967

2002. годину

Дин
871.000
1.859.000

**EУР
14.431
30.801

4) Основни подаци о субјекту приватизације: ДП за производњу монт. инд. опреме по систему инж. МИНЕЛОПРЕМА, ПАНЧЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 69.413.000 Дин или 1.039.349 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.553.000 Дин или 83.148 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 11.106.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.314.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 201103-0836п
Матични број субјекта: 08240728
Делатност субјекта: Производња металних конструкција

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

1. Производна хала (7219) 2. Браварско машинска радионица (1867) 3. Зграда
техничке припреме (948) 4. Складиште горива (90) 5. Стан у Панчеву (61)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Рад. бушилица (RB40) 2) Хидраулична преса (UTVA 200 t) 3) Клипни компресор 4) Плазма (Проф 152) 5) Котао
вреловодни 6) Маказе за сечење лима (MG 13) 7) Апарат за ауто заваривање (LIRA)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
26.797.000
37.997.000
Најважнији производи/услуге: 1) Силоси 2) Бојлери 3) Разделници паре 4) Индустријски димњаци
Укупан број запослених: 154; од тога ВСС: 6

**EУР
450.385
638.627

2002. годину

Дин
40.586.000
53.604.000

**EУР
672.455
888.145

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће БУДУЋНОСТ-ТЕРМОВОД, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.787.000 Дин или 26.750 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 179.000 Дин или 2.675 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 357.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
511.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 201103-0901
Матични број субјекта: 07066872
Делатност субјекта: Постављање цевних инсталација

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

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машина за резање навоја 2) Ауто гаража-монтажна 3) Лада Караван (1500) 4) Фиат Пунто (55-5П) 5) Лада
Самара (1.5)
2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
5.531.000
6.341.000
Најважнији производи/услуге: 1) Водовод 2) Канализација 3) Грејање 4) Вентилација 5) Климатизација
Укупан број запослених: 14; од тога ВСС: 1

**EУР
92.961
106.575

2002. годину

Дин
19.836.000
19.788.000

**EУР
328.655
327.860

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за обављање личних услуга и услуга домаћинствима УСЛУГА, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.931.000 Дин или 73.831 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 493.000 Дин или 7.383 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 986.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.301.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 201103-0902
Матични број субјекта: 07065531
Делатност субјекта: Чишћење објеката

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Локал 27. марта 25 (90) 2. Канцеларија Станоја Главаша 2 (76)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

1) Усисивач (Компетитор) 2) Машина за хемијско чишћење (Фирбиматик 920 л) 3) Машина за детажирање (БМ
1708) 4) Комби (Застава)
2001. годину

Дин
29.585.000
29.436.000
Најважнији производи/услуге: 1) Чишћење објеката 2) Прање и хемијско чишћење
Укупан број запослених: 120; од тога ВСС: 2

**EУР
497.244
494.739

2002. годину

Дин
16.397.000
17.296.000

**EУР
271.676
286.571

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Граћевинско предузеће ИЗГРАДЊА деоничарско друштво са п.о., ВАЉЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 5.093.000 Дин или 76.258 *ЕУР-а што представља
63,154 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 509.000 Дин или 7.626 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.019.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
312.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 201103-0903
Матични број субјекта: 07096836
Делатност субјекта: Остали грађевински и специјализовани радови

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Управна зграда (157) 2. Зграда магацина (214)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

1) Путничко возило (Застава 101) 2) Мешалица за бетон 3) Кружна тестера

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
11.159.000
8.433.000
Најважнији производи/услуге: 1) Груби грађевински радови 2) Малтерисање 3) Изолациони радови
Укупан број запослених: 15; од тога ВСС: 0

**EУР
187.553
141.736

2002. годину

Дин
6.554.000
7.113.000

**EУР
108.591
117.853

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Фабрика арматура ЗВЕЗДА друштво са ограниченом одговорношћу, КОВИН
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 74.159.000 Дин или 1.110.422 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 8.738.000 Дин или 130.845 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 17.477.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
6.840.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 201103-0904
Матични број субјекта: 08012105
Делатност субјекта: Производња славина и вентила

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

1. Полирница са галванизацијом (515) 2. Ливница обојених метала (453) 3. Главни
магацин (434) 4. Зграда машинске обраде (399) 5. Управна зграда (283)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (10893)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Фрикциона преса 2) Пећ ЗИП 3) Клатни сто 4) Универзална оштрилица 5) Струг НИЛЕС 145

2001. годину

Дин
**EУР
117.937.000
1.982.201
107.196.000
1.801.674
Најважнији производи/услуге: 1) Производња водоводне и санитарне арматуре 2) Прерада секундарних сировина 3) Индустријска кооперација
Укупан број запослених: 190; од тога ВСС: 6

2002. годину

Дин
138.777.000
119.008.000

**EУР
2.299.346
1.971.800

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за произ., прераду, посредовање, услуге, и тргов. на велико и мало експорт импорт доо ПРО ГАЛВАНО МИКРО МЕТАЛ, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 27.538.000 Дин или 412.342 *ЕУР-а што представља
9,989 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.754.000 Дин или 41.234 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.508.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
9.346.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 201103-0905
Матични број субјекта: 07460627
Делатност субјекта: Производња акумулатора и примарних ћелија

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

1. Пословни простор - корисник (145) 2. Робна кућа (1470) 3. Хала (792) 4. Сервис корисник (1208) 5. Локал - корисник (155) 6. Сервис - корисник (296) 7.
Канцеларија - држалац (30)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
107.854.000
102.643.000
Најважнији производи/услуге: 1) Производња акумулатора 2) Оправка кућних апарата
Укупан број запослених: 129; од тога ВСС: 7

Б) Најзначајнија опрема:

1) Возило (Caddy furgon) 2) Комби (Daimler) 3) Регал за робу 4) Компјутер (466 MHZ) 5) Противпожарни систем

**EУР
1.812.733
1.725.150

2002. годину

Дин
193.220.000
184.026.000

**EУР
3.201.392
3.049.060

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Угоститељско-туристичко предузеће ПОДРИЊЕ, ЉУБОВИЈА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 37.436.000 Дин или 560.546 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.492.000 Дин или 67.266 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.985.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.046.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 201103-0906
Матични број субјекта: 07122055
Делатност субјекта: Ресторани

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

1. Мотел "Летњиковац" (1800) 2. Бифе "Спорт" (52) 3. Кафана "Соко" (291) 4. Управна
зграда и ресторан "Дрина" (731) 5. Бифе "Путник" (94)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Електрична пећница 2) Котао за грејање 3) Угаона гарнитура "Маја" 4) Столице ресторанске (102 ком.) 5)
Хладњак АК

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Смештај 2) Исхрана 3) Точење пића
Укупан број запослених: 49; од тога ВСС: 0

Дин
9.451.000
11.228.000

**EУР
158.846
188.712

2002. годину

Дин
10.170.000
12.981.000

**EУР
168.503
215.077

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу текстилних производа БАНАЋАНКА-ПРОМЕТ доо, ПАНЧЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 8.194.000 Дин или 122.697 *ЕУР-а што представља
34,3 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 819.000 Дин или 12.270 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.639.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.796.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 201103-0907
Матични број субјекта: 08061408
Делатност субјекта: Производња плетених и кукичаних пуловера

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

1. Фабричка зграда - производни објекат - право располагања (1470) 2.
Продавница - киоск "Универзал" - корисник (9) 3. Метална гаража - корисник (39)
4. Котларница - корисник (86) 5. Компресорска станица - корисник (14)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Кружно плетећа машина (Metih) 2) Парни котао 3) Шиваћа машина (Singer) 4) Двоглавка (Necchi) 5) Возило
(Застава-Лада)

Дин
2.874.000
7.536.000
Најважнији производи/услуге: 1) Мајице 2) Беби програм 3) Рукавице 4) Остала конфекција 5) Услуге шивења
Укупан број запослених: 21; од тога ВСС: 1

**EУР
48.304
126.660

2002. годину

Дин
4.907.000
10.147.000

**EУР
81.302
168.122

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за превоз, истовар и ускладиштење робе и терета ТРАНСПОРТ-ВОЖДОВАЦ, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 114.446.000 Дин или 1.713.654 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 11.445.000 Дин или 171.365 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 22.889.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
6.883.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 201103-0908
Матични број субјекта: 17163949
Делатност субјекта: Претовар терета

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

1. Управна зграда (Вожд. кружни пут 6) - корисник (1208) 2. Складиште (Вожд.
кружни пут 6) - корисник (4293) 3. Управна зграда (Бачванска КП 383/2) - корисник
(3045) 4. Портирница - корисник (7) 5. Склониште - корисник (78)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
49.217.000
53.024.000
Најважнији производи/услуге: 1) Рад транспортних радника 2) Рад возила
Укупан број запослених: 174; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:

1) Камион (Мерцедес 1213/42м) 2) Комби (Ривал М 2,3 т) 3) Там 1 (130т/1/43) 4) Топловодна подстаница 5)
Палетни виљушкар (КТ 25Н)

**EУР
827.204
891.190

2002. годину

Дин
61.991.000
62.231.000

**EУР
1.027.106
1.031.083

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ваљевска индустија коже, крзна, конфекције и галантерија ВИК са п.о., ВАЉЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 135.079.000 Дин или 2.022.597 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 16.209.000 Дин или 242.711 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 32.419.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.932.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 201103-0909
Матични број субјекта: 07136579
Делатност субјекта: Штављење и дорада коже

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

1. Хала за производњу крзна и коже (4102) 2. Управна зграда са гаражом (354) 3.
Погон ауто пресвлака, магацин хемикалија (1229) 4. Хала у Каменици (252) 5. Хала
у Поћути (879) 6. Магацин готове робе и столарска радионица (973)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (21215)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машина за скидање месине (Mersijefrei) 2) Шпалт машина (Mersijefrei) 3) Пежо 605 4) Машина за мерење коже
(Miret) 5) Фалц машина (Rici) 6) Камион фургон (12АДФ)

2001. годину

Дин
**EУР
35.240.000
592.289
55.075.000
925.661
Најважнији производи/услуге: 1) Производња "Глат кожа" 2) Прoизводња "Крзно" 3) Производња "ХТЗ" 4) Производња "Модна конфекција" 5) Производња "Рукавице"
Укупан број запослених: 262; од тога ВСС: 3

2002. годину

Дин
24.417.000
53.519.000

**EУР
404.556
886.737

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и промет млинско-пекарских производа на мало МЛИНПЕК, БОЈНИК
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 24.316.000 Дин или 364.715 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.432.000 Дин или 36.472 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.863.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.169.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 201103-0910
Матични број субјекта: 07213379
Делатност субјекта: Производња млинских производа

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

1. Млин (326) 2. Силос (500) 3. Пекара (164) 4. Млин просте мељаве (150) 5. Зидана
зграда (150)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Опрема силоса (Победа) 2) Опрема у пекари - лин. 1. (Млиносервис) 3) Млин за жито 4) Пећ за жарење

Дин
33.025.000
32.524.000
Најважнији производи/услуге: 1) Брашно 2) Сточно брашно 3) Пекарски производи 4) Млевење житарица
Укупан број запослених: 59; од тога ВСС: 3

**EУР
555.061
546.640

2002. годину

Дин
30.179.000
36.896.000

**EУР
500.025
611.316

