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
07.11.2003. до 01.12.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 02.12.2003. 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 101203,
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: 10.12.2003.
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:
10.12.2003. 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 (10.12.2003.) 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 (10.12.2003.)
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 07.11.2003. до 01.12.2003., 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 07.11.2003. 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 штампање тканина и израду текстилне галантерије ТЕКСТИЛКОЛОР, БАБУШНИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 10.047.000 Дин или 150.512 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 804.000 Дин или 12.041 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.607.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
648.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 101203-0870п
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:

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

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

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

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину ЈУГОМЕТАЛ, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 251.418.000 Дин или 3.766.524 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 12.571.000 Дин или 188.326 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 25.142.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 26.451.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 101203-0875п
Матични број субјекта: 17304348
Делатност субјекта: Трговина на на велико металима и металном робом

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

1. Пословни простор у ул. С. Поповића - корисник (173) 2. Пословни простор у
Дечанској - корисник (228) 3. Пословни простор у ул. 27. марта - корисник (280) 4.
Пословна зграда на углу ул. Црнотравске и Рашке (1319)-у изградњи
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:

Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Аутомобил (Застава поли) 2) Телефонска централа 3) ПЦ рачунари са штампачем (Пентиум 3 и 4) 7) Намештајстолови (Ктитор) 4) 2 Аутомобила (Застава Југо 55)

Дин

**EУР

187.783.000
256.662.000

3.156.123
4.313.792

2002. годину
Дин

108.471.000
190.857.000

**EУР
1.797.216
3.162.240

Најважнији производи/услуге: 1) Бетонско гвожђе 2) Поцинковани лим 3) Хемијски производи 4) Цеви 5) Л профил 6) Широка потрошња
Укупан број запослених: 119; од тога ВСС: 32

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће МЛАДОСТ индустрија конфекције, ПОЖЕГА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 77.278.000 Дин или 1.157.707 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.182.000 Дин или 92.616 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.364.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
9.553.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 101203-0877п
Матични број субјекта: 07190573
Делатност субјекта: Производња рубља

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

1. Хала кројачнице (4785) 2. Зграда техничке припреме (740) 3. Хала Роге (540) 4.
Хала Јежевица (790) 5. Магацин (552) 6. Ресторан (316)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (32968)

Биланс успеха за:
Исказан у:

2001. годину
Дин

Б) Најзначајнија опрема:

1) Штеп машине (NECCHI) 2) Штеп машине (ЈУКИ) 3) Машина за леговање (МО-3931) 4) Аутоматска преса (WERTOM)
5) Преса за пеглање (SUMMI) 6) Вертомат 7) Електричне пегле на пару са столовима 8) Парни котао (36KW-50KG)
9) Путничко возило (Laguna Concorde 1.8)
**EУР

2002. годину
Дин

**EУР

71.566.000
76.748.000
Најважнији производи/услуге: 1) Мушке кошуље 2) Женске блузе 3) Мушко и женско рубље 4) Женске хаљине
Укупан број запослених: 502; од тога ВСС: 6
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

1.202.830
1.289.926

46.628.000
76.109.000

772.562
1.261.022

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за маркетинг, развој, производњу и промет опреме и средстава за заштиту ЗАШТИТА, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 611.000 Дин или 9.155 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 31.000 Дин или 458 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 61.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
74.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 101203-0881п
Матични број субјекта: 07482248
Делатност субјекта: Постављање електро-инсталације и опреме

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

Б) Најзначајнија опрема:

1) Телефакс (Panasonik) 2) Штампач 3) Фотеље 4) Конференцијски сто

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

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

Дин
2.366.000
2.887.000

**EУР
39.766
48.523

2002. годину

Дин
6.763.000
7.501.000

**EУР
112.054
124.281

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет текстилних производа ТРИКО, НИШ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 22.351.000 Дин или 334.840 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.118.000 Дин или 16.742 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.235.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
553.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 101203-0884п
Матични број субјекта: 07345631
Делатност субјекта: Произвoдња других одевних предмета и прибора

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

1. Пословна зграда бр.1 (402) 2. Пословна зграда бр.2 (1212) 3. Пословна зграда
бр. 3 (334) 4. Портирница бр. 1 (9) 5. Портирница бр.2 (22)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Равно шивеће машине (12 комада) (Брадер) 2) Двоигловка (4 комада) (Брадер) 3) Лактарица (2 комада) (Сингер)
4) Дугметара (Нехи) 5) Компресор (Енергоинвест)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
433.000
7.278
0
5.456.000
91.701
3.496.000
Најважнији производи/услуге: 1) Производња текстилних производа - конфекције 2) Производња осталих одевних предмета 3) Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима
Укупан број запослених: 85; од тога ВСС: 0

**EУР
0
57.924

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Пољопривредно предузеће ЗЛАТАР у друштвеној својини, МРАМОРАК
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 142.682.000 Дин или 2.137.532 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 14.268.000 Дин или 213.753 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 28.536.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 11.301.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 101203-0950
Матични број субјекта: 08044350
Делатност субјекта: Гајење жита и других усева и засада

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

1. Машинска радионица КП 2226 (800) 2. Хангар нови КП 2227 (2400) 3. Фарма
јунади, штала КП 690 (4340) 4. Тренч силоси (765) 5. Товилиште за свиње (4205) 6.
Мешаона сточне хране са магацином (450)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Комбајн (CASSE) 2) Трактор (ZTS-16245 C) 3) Тањирача (TVT-185.4) 4) Прскалица (RAU 2200) 5) Адаптер за
кукуруз (GERING HOF) 6) Плуг - 2 ком (цоп 229314, pc 25 6/5)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (0) Пољопривредно земљиште: (10879424)

Биланс успеха за:
Исказан у:

2001. годину
Дин

**EУР

2002. годину
Дин

**EУР

69.327.000
1.165.199
61.192.000
1.028.472
Најважнији производи/услуге: 1) Пшеница 2) Слачица 3) Уљана репица 4) Сунцокрет, кукуруз, соја, јечам 5) Семенска пшеница 6) Луцерка откос 7) Шума
Укупан број запослених: 80; од тога ВСС: 3
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

68.866.000
71.205.000

1.141.016
1.179.770

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво ДЕХИДРАТОР, ВРШАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 27.958.000 Дин или 418.835 *ЕУР-а што представља
69,328 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.796.000 Дин или 41.883 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.592.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.465.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 101203-0951
Матични број субјекта: 08045232
Делатност субјекта: Машиноградња

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

1. Мала хала, радионица и капија (право коришћења) (640) 2. Радионица (право
коришћења) (285) 3. Надстрешница са канцеларијама, магацин (право коришћења)
(283) 4. Управна зграда (право коришћења) (319)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Брусилица 2) Путнички аутомобил (Opel Astra) 3) Ровокопач (Kramer) 4) Брусилица 5) Камиони

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
62.833.000
60.694.000
Најважнији производи/услуге: 1) Челичне конструкције 2) Магацини и остали објекти
Укупан број запослених: 73; од тога ВСС: 3

**EУР
1.056.052
1.020.102

2002. годину

Дин
65.763.000
56.105.000

**EУР
1.089.603
929.583

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Фризерско друштвено козметичко предузеће МИМОЗА, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.505.000 Дин или 37.535 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 360.000 Дин или 5.397 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 720.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
21.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 101203-0952
Матични број субјекта: 07051212
Делатност субјекта: Фризерски и други третмани за улепшавање

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

1. Пословни простор, Српских владара 60 - корисник (10) 2. Пословна просторија,
Пере Ћетковића 8 - корисник (97)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Кварцна пећ 2) Машиница за шишање 3) Хауба 4) Фен 5) Рачунска машиница

Дин
3.579.000
3.920.000
Најважнији производи/услуге: 1) Шишање 2) Бојење косе 3) Препарирање косе 4) Израда фризура 5) Нега тела
Укупан број запослених: 15; од тога ВСС: 0

**EУР
60.153
65.885

2002. годину

Дин
4.500.000
5.113.000

**EУР
74.559
84.715

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Трговинско друштвено предузеће за промет огревним и грађевинским материјалом на мало и велико ОГРЕВИНВЕСТ, ЗАЈЕЧАР
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 10.546.000 Дин или 157.985 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.055.000 Дин или 15.799 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.109.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
403.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 101203-0953
Матични број субјекта: 07328770
Делатност субјекта: Трговина на мало

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Хала (1500)

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:
Исказан у:

1) Багер (A600RK) 2) Виљушкар (VS5 LITOSTROJ) 3) Путничко возило (RENO 9) 4) Камион (TAM 132) 5) Рачунар
(PENTIUM I)
2001. годину
Дин

**EУР

2002. годину
Дин

**EУР

6.577.000
110.542
6.886.000
115.735
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја робе на мало 2) Продаја робе на велико 3) Вршење услуга 4) Спољна трговина 5) Оправка моторних возила
Укупан број запослених: 17; од тога ВСС: 0
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

20.240.000
20.814.000

335.349
344.860

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за трговину и услуге ГРАДЕКС, ЧАЧАК
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 18.169.000 Дин или 272.190 *ЕУР-а што представља
66,836 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.817.000 Дин или 27.219 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.634.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
13.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 101203-0954
Матични број субјекта: 07182481
Делатност субјекта: Трговина на велико опремом за грејање

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

Б) Најзначајнија опрема:

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
21.000
353
309.000
5.193
Најважнији производи/услуге: 1) Прерада чаја и кафе 2) Трговина на велико воћем и поврћем 3) Трговина на велико дуванским производима
Укупан број запослених: 2; од тога ВСС: 1

2002. годину

Дин
0
353.000

**EУР
0
5.849

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће штампарија РУДАР, МАЈДАНПЕК
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 651.000 Дин или 9.747 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 78.000 Дин или 1.169 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 156.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
168.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 101203-0955
Матични број субјекта: 07128894
Делатност субјекта: Штампање, остало

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

1. Зграда штампарије (269) 2. Зграда цинкографије (35) 3. Пословне просторије (34)
4. Гаража (18) 5. Гаража (17)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Heidelberg цилиндер (CE 270-D3, B2) 2) Полиграфическа машина (Лењинград H-15 (2 ком.)) 3) Ротопринт B4 4)
Adast Romayor 513, B3 5) Grafopress, B4 6) Нож (Berthold&Stempel Polar Mohr 112 ST i Adast Blansko MX 800-3)

2001. годину

Дин
**EУР
2.288.000
38.455
2.942.000
49.447
Најважнији производи/услуге: 1) Књиговезачки радови 2) Штампање летака, новина 3) Коричење књига 4) Штампање других образаца
Укупан број запослених: 22; од тога ВСС: 0

2002. годину

Дин
1.359.000
2.864.000

**EУР
22.517
47.453

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено педузеће за саобраћај, трговину, туризам и угоститељство АУТОТРАНСПОРТ, БОСИЛЕГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 14.985.000 Дин или 224.496 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.499.000 Дин или 22.450 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.997.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
9.556.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 101203-0956
Матични број субјекта: 07197136
Делатност субјекта: Превоз путника у друмском саобраћају

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

1. Управна зграда (180) 2. Зграда аутобуске станице (162) 3. Зграда техничког
прегледа (234) 4. Зграда ауторемонтне радионице (837) 5. Зграда продавнице (20)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (814)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
37.661.000
45.674.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Аутобуси (FAP sanos) 2) Камиони (FAP 1620) 3) Камион шлепер (Raba 526) 4) Машина и опрема ремонтне
радионице 5) Комплет опрема за технички преглед

**EУР
632.979
767.656

2002. годину

Дин
29.981.000
39.598.000

**EУР
496.744
656.085

Најважнији производи/услуге: 1) Превоз путника и робе 2) Оправка друмских моторних возила 3) Технички преглед моторних возила 4) Трговина мешовитом робом 5) Угоститељске услуге
Укупан број запослених: 105; од тога ВСС: 9

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће на акције,за саобраћај,ремонт и одржавање СОКОПРЕВОЗ, СОКОБАЊА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 56.565.000 Дин или 847.403 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.656.000 Дин или 84.740 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 11.313.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.298.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 101203-0957
Матични број субјекта: 07631499
Делатност субјекта: Превоз путника у друмском саобраћају

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

1. Аутобуска станица (држалац) (721) 2. Ремонтна радионица (држалац) (3319)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Аутобус (Sanos 314) 2) Аутобус (Фап) 3) Путничко возило (Југо 45,55) 4) Компјутер (Pentium II)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге превоза
Укупан број запослених: 96; од тога ВСС: 2

Дин
27.294.000
28.514.000

**EУР
458.738
479.243

2002. годину

Дин
35.821.000
42.553.000

**EУР
593.505
705.045

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено пољопривредно предузеће АГРОБОГОЈЕВО, БОГОЈЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 69.676.000 Дин или 1.043.823 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 8.361.000 Дин или 125.259 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 16.722.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.273.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 101203-0958
Матични број субјекта: 08008167
Делатност субјекта: Гајење жита и других усева и засада

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

1. Управна зграда (325) 2. Живинарник I (479) 3. Живинарник II (355) 4.
Пољопривредна апотека (165) 5. Машинска радионица (308) 6. Живинарник VI
(2366) 7. Челична монтажна хала (742)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Пољопривредно земљиште: (4508574)

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Трактори (4 ком.) (МТЗ, ИМТ) 2) Комбајн (Змај 142) 3) Линија за екструдирање зрна (Јагодина) 4) Дворедни
берач кукуруза (Змај 224) 5) Iveko (50,9) 6) Обртни плуг (229,4)

Дин
48.736.000
49.451.000
Најважнији производи/услуге: 1) Кукуруз 2) Пшеница 3) Јечам 4) Конзумна јаја 5) Шећерна репа 6) Сунцокрет 7) Соја
Укупан број запослених: 56; од тога ВСС: 1

**EУР
819.120
831.137

2002. годину

Дин
62.339.000
55.830.000

**EУР
1.032.872
925.027

