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
24.11.2003. до 12.12.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 15.12.2003. 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 231203,
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: 23.12.2003.
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:
23.12.2003. 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 (23.12.2003.) 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 (23.12.2003.)
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 24.11.2003. до 12.12.2003., 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 21.11.2003. 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: Предузеће за изградњу грађевинских објеката СТАНКОМ СТАНДАРД АД, АРАНЂЕЛОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 34.887.000 Дин или 519.271 *ЕУР-а што представља
68,376 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.744.000 Дин или 25.964 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.489.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
7.865.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231203-0012п
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) 5. Управна зградамања (48) 6. Барака-уљарица (280)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

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

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
15.959.000
27.459.000
Најважнији производи/услуге: 1) Високоградња 2) Изградња 3) Реконструкција грађевинских објеката
Укупан број запослених: 118; од тога ВСС: 4

**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: Акционарско друштво за производњу шећера ФАБРИКА ШЕЋЕРА, КОВИН
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 200.487.000 Дин или 2.973.170 *ЕУР-а што
представља 69,146 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 20.048.000 Дин или 148.658 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 40.098.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 133.983.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231203-0044
Матични број субјекта: 08044325
Делатност субјекта: Производња шећера

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

1. Главна производна хала (2850) 2. Сушара резанаца (630) 3. Котларница и
енергана (3360) 4. Магацин шећера број 1 (2304) 5. Магацин шећера број 2 (2224)
6. Стара кречана са складиштем (120) 7. Магацин сувих резанаца (3551)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (203363)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Технолошка опрема и објекти (ДДС-СМГ) 2) Енергана за производњу техничке паре и електричне енергије
(Минел) 3) Кречна пећ за производњу креча и СО2 гаса (Косик) 4) Силос за шећер 32000т (АБР) 5) Опрема станице
за дифузију ( Силвер 63) 6) Резалица репе (Putch) 7) Линија за паковање шећера (Хесер) 8) Линија за шећер у
коцкама ( Elba Sales B.V.)

Дин
13.483.000
54.113.000
Најважнији производи/услуге: 1) Шећер 2) Суви резанац 3) Меласа 4) Пара, електрична енергија 5) Креч и CO2 гас
Укупан број запослених: 284; од тога ВСС: 11

**EУР
226.613
909.493

2002. годину

Дин
8.201.000
70.733.300

**EУР
135.879
1.171.954

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво фабрика шећера ШЕЋЕРАНА са п.о., СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 217.556.000 Дин или 3.226.296 *ЕУР-а што
представља 69,846 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 21.756.000 Дин или 161.315 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 43.512.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 194.275.350 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231203-0073
Матични број субјекта: 08013985
Делатност субјекта: Производња шећера

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

1. Производна хала (2850) 2. Режијска радионица (1684) 3. Магацин шећера I (3468)
4. Магацин шећера II (3468) 5. Магацин шећера III (3310) 6. Mагацин сувих резанаца
(3551) 7. Управна зграда (868) 8. Сушара резанаца (нова) (690)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (774679)

Биланс успеха за:
Исказан у:

2001. годину
Дин

Б) Најзначајнија опрема:

1) Вагонске ваге 2) Резалице (Cantieri Navali, Putsch, NYSA) 3) Екстрактори (Silver, DC-30) 4) Линија
утовара/истовара 5) Филтери (Reggiana, Jedinstvo) 6) Кречне пећи (Eberhardt, Sanac-Jedinstvo) 7) Вакуум кувачи
(МИН, Ђуро Ђаковић, Јединство) 8) Центрифуге (Weibul) 9) Истовар и складиште репе (Мин,Ниш) 10) Сировара
(Силвер,-ДДС Ансалдо) 11) Рафинерија (ДДС,БМА,Waibull) 12) Сушара резанаца (БМА,Ђ.Ђаковић) 13) Кречана
(Sanac Eberhard)
**EУР

2002. годину
Дин

**EУР

Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

143.430.000
326.795.000

2.410.669
5.492.538

7.959.000
233.768.000

131.870
3.873.217

Најважнији производи/услуге: 1) Шећер 2) Меласа 3) Суви резанци
Укупан број запослених: 454; од тога ВСС: 0

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу металног репродукционог материјала ИНДУСТРИЈА МЕТАЛА БАТОЧИНА-ИМБ са п.о., БАТОЧИНА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 133.244.000 Дин или 1.983.229 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.662.000 Дин или 99.161 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 13.324.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 10.186.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231203-0286п
Матични број субјекта: 07609566
Делатност субјекта: Производња делова и прибора за возила

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

1. Управна зграда (680) 2. Канцеларијски простор (770) 3. Производња хала стара
(504,6) 4. Производна хала нова (1051,9) 5. Магацин сировог материјала и готових
производа (919,8) 6. Зграда машинске радионице (1902,92) 7. Анекс производне
хале (458,32)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Хидраулична преса (ХСТ 100/900) 2) Апарат за заваривање (МИГ 250 А159) 3) Електробушилице (СА 2223) 4)
Машина за увијање лима 5) Брусилица 6) Струг

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (0) Пољопривредно земљиште: (77)

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
14.359.000
51.185.000
Најважнији производи/услуге: 1) Делови за путничке аутомобиле 2) Делови за камионе 3) Остали производи
Укупан број запослених: 139; од тога ВСС: 2

**EУР
241.336
860.281

2002. годину

Дин
15.453.000
32.597.000

**EУР
256.035
540.088

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће НИСКОГРАДЊА, ПАРАЋИН
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 33.071.000 Дин или 492.240 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.646.000 Дин или 39.379 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.291.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.113.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231203-0365п
Матични број субјекта: 07115725
Делатност субјекта: Изградња саобраћајница, писта

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 кишхе 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

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за истраживање, пројектовање, надзор, и инжењеринг ЗАСТАВА ИНЖЕЊЕРИНГ, КРАГУЈЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 26.181.000 Дин или 389.689 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.309.000 Дин или 19.484 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.618.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.051.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231203-0845п
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:

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

2001. годину

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
2.153.000
4.261.000

**EУР
36.186
71.616

Дин
1.275.000
9.788.000

**EУР
21.125
162.174

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

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за одржавање зграда и станова НОВИ БЕОГРАД ад, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.356.000 Дин или 35.066 *ЕУР-а што представља
66,535 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 236.000 Дин или 3.507 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 471.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.392.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231203-0864
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: Трговинско предузеће СРБИЈА друштвено предузеће, КРАГУЈЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 661.384.000 Дин или 9.844.184 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 52.911.000 Дин или 787.535 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 105.822.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 41.163.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231203-0886п
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 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: Акционарско друштво за производњу и промет МЕТАЛ, АРАНЂЕЛОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 3.656.000 Дин или 54.421 *ЕУР-а што представља
50,022 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 293.000 Дин или 4.354 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 585.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
214.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231203-0887п
Матични број субјекта: 07113366
Делатност субјекта: Рециклажа неметалних отпадака и остатака

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:

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

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

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
4.347.000
6.336.000

**EУР
73.061
106.491

Дин
562.000
2.124.000

**EУР
9.312
35.192

Најважнији производи/услуге: 1) Секундарне сировине (отпаци)
Укупан број запослених: 21; од тога ВСС: 0

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу текстилних производа БАНАЋАНКА-ПРОМЕТ доо, ПАНЧЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 8.227.000 Дин или 122.453 *ЕУР-а што представља
34,3 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 411.000 Дин или 6.123 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 823.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.803.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231203-0907п
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:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

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: 0

**EУР
48.304
126.660

2002. годину

Дин
4.907.000
10.147.000

**EУР
81.302
168.122

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ваљевска индустрија коже, крзна, конфекције и галантерија ВИК са п.о., ВАЉЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 135.619.000 Дин или 2.018.585 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 10.850.000 Дин или 161.487 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 21.699.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.939.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231203-0909п
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) Поризводња "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

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу столарије и ентеријера ПОБЕДА, БЕОГРАД

Шифра аукцијске продаје: 231203-0993
Матични број субјекта: 07068018
Делатност субјекта: Производња намештаја за канцеларије

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

В) Земљиште (м²):

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 522.000 Дин или 7.774 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 52.000 Дин или 777 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 104.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
505.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Форматизер 2) Циркулар (Зајечар) 3) Дихт машина (Зајечар) 4) Абрихтер (Зајечар) 5) Грађевинска дизалица

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
5.161.000
7.022.000

**EУР
86.742
118.021

2002. годину

Дин
4.019.000
6.287.000

**EУР
66.589
104.167

Најважнији производи/услуге: 1) Намештај
Укупан број запослених: 9; од тога ВСС: 1

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће на акције за новинско-изавачку делатност ТИМОК, ЗАЈЕЧАР
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 782.000 Дин или 11.638 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 78.000 Дин или 1.164 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 156.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
118.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231203-0994
Матични број субјекта: 07252099
Делатност субјекта: Издавање књига, брошура

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословни простор (128) 2. Гаража (15)

1) Ласерски штампач (HP 5Si) 2) Ласерски штампач (HP 5p) 3) Компјутер (четири) (286,486,586) 4) Скенер

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
3.479.000
58.473
3.668.000
61.649
Најважнији производи/услуге: 1) Недељник "Тимок" 2) Службени лист општина 3) Часопис развитак 4) Припрема за штампу 5) Издавање књига
Укупан број запослених: 11; од тога ВСС: 2

2002. годину

Дин
4.315.000
4.458.000

**EУР
71.494
73.863

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Угоститељско- туристичко предузеће ЕВРОПА, СВИЛАЈНАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 75.592.000 Дин или 1.125.133 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 9.071.000 Дин или 135.016 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 18.142.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.187.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231203-0995
Матични број субјекта: 07401442
Делатност субјекта: Хотели и мотели, с рестораном

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

1. Управна зграда и ресторан (484) 2. Ресторан "Синђелић" (држалац) (114) 3. Хотел
"Топољар" (2970)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
17.711.000
20.447.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Опрема за производњу хране са расхладним уређајима (Разна) 2) Опрема-ресторанска (Разна) 3) Возила
(Застава,Accent) 4) Бироопрема и намештај (Разни) 5) Рачунарска опрема (PC 486/586)

**EУР
297.674
343.659

2002. годину

Дин
18.677.000
22.818.000

**EУР
309.452
378.063

Најважнији производи/услуге: 1) Храна 2) Пиће 3) Смештај
Укупан број запослених: 67; од тога ВСС: 1

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено услужно предузеће ЧИСТОЋА, УЖИЦЕ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.341.000 Дин или 19.962 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 162.000 Дин или 2.412 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 324.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
45.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231203-0996
Матични број субјекта: 17033069
Делатност субјекта: Чишћење објеката

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословни простор (85)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

1) Компјутер (Pentium II) 2) Транспортно возило (Комби)

2001. годину

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
1.039.000
1.690.000

**EУР
17.463
28.404

Дин
1.480.000
1.904.000

**EУР
24.522
31.547

Најважнији производи/услуге: 1) Услуга чишћења
Укупан број запослених: 20; од тога ВСС: 1

16) Основни подаци о субјекту приватизације: Производно трговинско друштвено предузеће ДРИНА, БАЈИНА БАШТА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 37.128.000 Дин или 552.621 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.455.000 Дин или 66.315 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.911.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
578.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231203-0999
Матични број субјекта: 07223528
Делатност субјекта: Производња опеке и црепа од глине

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

1. Зграда управе (125) 2. Зграда стоваришта (469) 3. Производна хала за опеку са
сушаром (880) 4. Производна хала за цреп са сушаром (596) 5. Кружна пећ са
ложиштима и сушаром (2315)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (133841) – право коришћења

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Багер (1 ком.) (600v.) 2) Виљушкар 3) Дехидратор 4) Приколица (Горица) 5) Трактор (TV 418) 6) Мешалица
(двоосовинска)

2001. годину

Дин
**EУР
2.005.000
33.699
4.107.000
69.028
Најважнији производи/услуге: 1) Опека 2) Блок 3) Ферт-пуниоци 4) Производња шљунка и песка 5) Трговина грађевинским материјала
Укупан број запослених: 32; од тога ВСС: 1

2002. годину

Дин
1.881.000
4.195.000

**EУР
31.166
69.505

17) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу, прераду и продају рибе и прерађевина од рибе ПКБ-РИБАРСТВО, ОПОВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 53.206.000 Дин или 789.034 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.321.000 Дин или 78.909 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 10.641.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 11.795.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231203-1002
Матични број субјекта: 08172811
Делатност субјекта: Мрешћење и узгој рибе у рибњацима

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Црпна станица-корисник (227) 2. Управна зграда-корисник (313)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Пољопривредно земљиште: (58976)

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

1) Опрема црпне станице 2) Мешаона комплет 3) Трактори (разни) 4) Багер (Г 700) 5) Камион (ТАМ 130)

2002. годину

Дин
7.702.000
21.252.000
Најважнији производи/услуге: 1) Производња слатководне конзумне рибе и рибне млађи
Укупан број запослених: 32; од тога ВСС: 2

**EУР
127.612
352.117

30.06.2003. годину

Дин
1.116.000
9.736.000

**EУР
17.436
152.111

