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
07.05.2004. до 01.06.2004. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 02.06.2004. 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 100604,
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: 10.06.2004.
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:
10.06.2004. 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 (10.06.2004.) 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 (10.06.2004.)
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 07.05.2004. до 01.06.2004., 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 07.05.2004. 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: Трговинско предузеће ГРАДСКИ ДОМ, КРАГУЈЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 52.814.000 Дин или 749.176 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.281.000 Дин или 74.918 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 10.563.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.401.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 100604-1127
Матични број субјекта: 07703465
Делатност субјекта: Остала трговина на мало - мешовита роба

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. ТЦ "Градски Дом" – трговина (право на коришћење у спору) (3316)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

1) Крајслер путничко возило (NEON 2.0 LX) 2) Застава камион (8010) 3) Монтажно-домонтажни елементи

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
17.505.000
19.130.000

**EУР
290.034
316.958

2003. годину

Дин
20.878.000
29.261.000

**EУР
320.919
449.775

Најважнији производи/услуге: 1) Роба широке потрошње
Укупан број запослених: 68; од тога ВСС: 0

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу цевовода, цревовода, вентила, делова и прибора ВЕНТИЛ доо, АЛЕКСАНДРОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 50.987.000 Дин или 724.063 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.079.000 Дин или 57.926 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.158.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.717.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 100604-1071п
Матични број субјекта: 07705034
Делатност субјекта: Производња делова и прибора за возила

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

1. Управна зграда, Крушевачка 18 (328) 2. Хала 1 (1055) 3. Хала 2 (1470) 4. Хала
Плеш (432) 5. Зграда комерцијале (80) 6. Магацин (705)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (20208)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Универзални струг (ТNP-200A, 1K-62, BANTAM, TNP-250) 2) Aутомат (TRAUB, PF-40, TB-60) 3) Глодалица 4)
Мaшина за утискивање навоја 5) Универзална глодалица (MIKRON WF2-35A) 6) Дугостружни аутомат (ТRAMINER20) 7) Теретно возило (Мercedes) 8) Teлефонска централа (Panasonic)

2002. годину

2003. годину

Дин
**EУР
Дин
**EУР
58.705.000
972.662
53.373.000
820.404
68.479.000
1.134.604
65.220.000
1.002.505
Најважнији производи/услуге: 1) Металне конструкције 2) Метални производи за грађевинарство 3) Ковање, пресовање и ваљање метала 4) Обрада и пресвлачење метала 5) Општи машински радови 6) Производња делова и
прибора за моторна возила
Укупан број запослених: 245; од тога ВСС: 1

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу дечје обуће ВЕСНА, БЕЛА ПАЛАНКА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 32.547.000 Дин или 462.204 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.906.000 Дин или 55.464 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.811.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.079.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 100604-1154
Матични број субјекта: 07106483
Делатност субјекта: Производња кожне обуће

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

1. Погонска зграда, Обилићева 1 (900) 2. Погонска хала са магацином, Обилићева 1
(910) 3. Стара управна зграда, Обилићева 1 (270) 4. Управна зграда, Обилићева 1
(1295) 5. Магацин готових производа, Обилићева 1 (780) 6. Магацин сировина,
Обилићева 1 (672) 7. Фабричка хала, Црвена река (2200)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (17632)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
21.631.000
23.458.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Иберхол машина (63 ХЛЕ) 2) Пат аутомат (Т 02146 - 2) 3) Шпалт машина (AC 320) 4) Градир машина (ALT 25) 5)
Котао 6) Урешај АПА 7) Машина за оштрење

**EУР
363.558
394.265

2002. годину
Дин
0
0

**EУР
0
0

Најважнији производи/услуге: 1) Дечја ципела 2) Дечја патофна 3) Дечја спортска ципела 4) Беби ципела 5) Дечачко-девојачка обућа
Укупан број запослених: 704; од тога ВСС: 3

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће у друштвеној својини Фабрика подних облога и нетканог текстила ИНТЕКС ДП, МЛАДЕНОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 42.253.000 Дин или 600.038 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.225.000 Дин или 60.004 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.451.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 19.484.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 100604-1156
Матични број субјекта: 07928602
Делатност субјекта: Производња нетканог текстила

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

1. Производна хала (10133) 2. Магацин готове робе (2468) 3. Продавница (102)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (18989)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
116.323.000
131.255.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Линија за израду филца за намештај (Thibeau) 2) Линија за израду нетканог текстила (Thibeau) 3) Линија за
производњу подних облога (Thibeau) 4) Линија за израду геотекстила (Thibeau) 5) Припреме линија за неткани
текстил (Temafa)
**EУР
1.927.313
2.174.716

2003. годину

Дин
49.298.000
71.918.000

**EУР
757.766
1.105.461

Најважнији производи/услуге: 1) Неткани текстил 2) Иглани подови
Укупан број запослених: 165; од тога ВСС: 5

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА, ВЛАДИЧИН ХАН
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 13.441.000 Дин или 190.870 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.613.000 Дин или 22.904 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.226.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
655.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 100604-1157
Матични број субјекта: 17118862
Делатност субјекта: Изградња објеката и поправка путничких возила

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

1. Зграда сервиса, Николе Тесле бб (1227) 2. Зграда техничког прегледа (481) 3.
Магацин уља број 1 (42) 4. Магацин уља број 2 (48) 5. Зграда ауто делова (49)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
3.585.000
9.534.000
Најважнији производи/услуге: 1) Технички преглед 2) Грађевинска оператива
Укупан број запослених: 36; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:

1) Булдожер (TG-110 C) 2) Булдожер (TG-110 D) 3) Булдожер (TG-220) 4) Вибро-ваљак (CA-25) 5) Утоварна лопата
(ULT-220B)

**EУР
59.399
157.965

2003. годину

Дин
2.327.000
4.501.000

**EУР
35.769
69.185

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено производно прометно предузеће ЗЛАТАР ПРОДУКТ, НОВА ВАРОШ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 67.969.000 Дин или 965.225 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 8.156.000 Дин или 115.827 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 16.312.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.947.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 100604-1158
Матични број субјекта: 07345666
Делатност субјекта: Производња резане грађе

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

1. Зграда стоваришта (Нова Варош-Кокин Брод) (480) 2. Пословна зграда пилане
(Нова Варош-Кокин Брод) (225) 3. Зграда пилане (Нова Варош-Кокин Брод) (1708) 4.
Ресторан друштвене исхране (Нова Варош-Кокин Брод) (360)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Транспортно возило (Сканиа) 2) Транспортно возило (ФАП) 3) Опрема за резање и обраду грађе (Вишелисни
парац) 4) Електромотор за нови гатер 5) Машина за тлачење тестера 6) Виљушкар (Литострој) 7) Путничко возило
(Шкода Октавиа) 8) Телефонска централа (Панасоник)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (31409) Пољопривредно земљиште: (50524)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
33.242.000
40.795.000

**EУР
550.775
675.917

2003. годину

Дин
12.718.000
26.499.000

**EУР
195.490
407.320

Најважнији производи/услуге: 1) Резана грађа 2) Трговина 3) Услужно резање
Укупан број запослених: 84; од тога ВСС: 3

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће СЛОГА за берберско фризерске услуге, ЛЕСКОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 44.000 Дин или 623 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.000 Дин или 62 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 9.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
30.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 100604-1159
Матични број субјекта: 07205155
Делатност субјекта: Фризерски и други третмани за улепшавање

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

Б) Најзначајнија опрема:

1) Радна столица 2) Радна касета 3) Пећ на угаљ 4) Хауба за сушење косе

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
4.007.000
4.050.000
Најважнији производи/услуге: 1) Шишање 2) Бријање 3) Фарбање косе 4) Шатирање 5) Блајхање
Укупан број запослених: 35; од тога ВСС: 0

**EУР
66.391
67.103

2003. годину

Дин
4.243.000
4.515.000

**EУР
65.220
69.401

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Грађевинско предузеће СРБИЈА д.п., БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.247.000 Дин или 31.910 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 225.000 Дин или 3.191 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 449.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
407.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 100604-1160
Матични број субјекта: 07013990
Делатност субјекта: Остали грађевински и специјализовани радови

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

1. Радионице, Радничка 60 (корисник) (225) 2. Канцеларије (корисник (28) 3.
Магацин 1 (корисник (145) 4. Магацин 2 (корисник (283)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
11.281.000
12.063.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Фотокопир 2) Рачунар 3) Штампач 4) Монитор

**EУР
186.911
199.867

2003. годину

Дин
13.075.000
13.048.000

**EУР
200.978
200.563

Најважнији производи/услуге: 1) Грађевински и специјални послови
Укупан број запослених: 23; од тога ВСС: 0

9) Основни подаци о субјекту приватизације: ДП за транспорт и ремонт ТИСНИЦА, ЖАГУБИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 26.091.000 Дин или 372.537 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.305.000 Дин или 18.627 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.609.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.210.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 100604-1118п
Матични број субјекта: 07140720
Делатност субјекта: Превоз робе у друмском саобраћају

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

1. Преносни објекат у Жагубици (држалац) (20) 2. Сервисна радионица кп.4939/2
(држалац) (1445) 3. Приручни магацин кп.4939/2 (држалац) (85)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
10.739.000
11.181.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Камион 1620 (FAP) 2) Полуприколица (Utva) 3) Аутомобил "Југо" (Zastava) 4) Гаражна хидраулична дизалица 5)
Уређај за тестирање кочница 6) Камион (FAP)

**EУР
177.931
185.254

2003. годину

Дин
7.407.000
10.344.000

**EУР
113.854
158.999

Најважнији производи/услуге: 1) Услуге транспорта 2) Технички преглед возила 3) Остале услуге
Укупан број запослених: 30; од тога ВСС: 0

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ИНСА - Индустрија сатова, са п.о., БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 561.488.000 Дин или 8.017.182 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 44.919.000 Дин или 641.375 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 89.838.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 16.149.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 100604-1123п
Матични број субјекта: 07006357
Делатност субјекта: Производња мерних инструмената и апарата

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

1. Производна хала II, Тршћанска 21 (4621) 2. Производна хала I, Тршћанска 21
(5591) 3. Зграда будилника, Тршћанска 21 (3512) 4. Зграда површинске заштите,
Тршћанска 21 (1176)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
256.228.000
252.299.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Агрегатна машина (AGE-6) 2) Бушилица ("B Steinel") 3) Глодалица аутоматска 4) Машина за ливење пластике
(Arburg) 5) Линија за прах 6) Преса за резање

**EУР
4.245.348
4.180.250

2003. годину

Дин
209.587.000
225.193.000

**EУР
3.221.590
3.461.472

Најважнији производи/услуге: 1) Сатови 2) Водомери 3) ИБ бројачи
Укупан број запослених: 657; од тога ВСС: 31

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу сировина из отпадака ИНОС ДЕЛИГРАД, АЛЕКСИНАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 11.908.000 Дин или 170.023 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 953.000 Дин или 13.602 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.905.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.092.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 100604-1124п
Матични број субјекта: 07173105
Делатност субјекта: Рециклажа металних отпадака и остатака

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

1. Управна зграда, Алексинац (946) 2. Продавница, Алексинац (194) 3. Радионица
пластике, Алексинац (287) 4. Продавница у граду, Алексинац (35) 5. Надстрешница,
Алексинац (369)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (7960)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Камион Мерцедес 1633 (Merzedes-Benz) 2) Путничко возило Мерцедес 300д 3) Камион Мерцедес ЛПС 4)
Камион Мерцедес 602Д 5) Гас генератор (HG 2000) 6) Пећ за топљење алуминијума

2002. годину

2003. годину

Дин
**EУР
Дин
156.916.000
2.599.884
302.958.000
160.377.000
2.657.228
302.382.000
Најважнији производи/услуге: 1) Рециклажа металних отпадака 2) Рециклажа неметалних отпадака 3) Производња алуминијума 4) Трговина на велико отпацима и остацима 5) Трговина на мало половном робом
Укупан број запослених: 69; од тога ВСС: 4

**EУР
4.656.809
4.647.955

12) Основни подаци о субјекту приватизације: ДП за туристичку, угоститељску, превозничку и агенцијуску делатност у земљи и иностранству ВЛАСИНАТОУРС, СУРДУЛИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.102.000 Дин или 58.564 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 175.000 Дин или 2.494 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 349.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
536.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 100604-1128п
Матични број субјекта: 07218109
Делатност субјекта: Делатност путничких агенција и слично

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

1. Бифе (42) 2. Управна зграда (100) 3. Ресторан "Авала" (211) 4. Барака на Власини
(388)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Аутобус (Санос 315/21) 2) Аутобус (Дубрава 1427) 3) Путнички аутомобил (IMV-Renault 21Tl 1,4) 4) Путнички
аутомобил (Yugo-Koral 55)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (1000) Пољопривредно земљиште: (3320)

Биланс успеха за:
Исказан у:

2002. годину
Дин

**EУР

2003. годину
Дин

**EУР

Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

827.000
13.702
289.000
2.896.000
47.983
3.041.000
Најважнији производи/услуге: 1) Туристичке агенције 2) Туристичко посредовање 3) Угоститељство 4) Превоз путника у линијском саобраћају 5) Превоз путника у ванлинијском саобраћају
Укупан број запослених: 7; од тога ВСС: 0

4.442
46.744

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће на акције за прераду и промет секундарних сировина ИНДУСТРОСИРОВИНА са п.о., КЊАЖЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 52.248.000 Дин или 746.019 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.270.000 Дин или 89.522 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.540.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.781.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 100604-1149
Матични број субјекта: 07208138
Делатност субјекта: Рециклажа металних отпадака и остатака

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

1. Дирекција предузећа-управна зграда (990) 2. Административна зграда Бољевац (127) 3. Зграда-магацин Дољевац (416) 4. Магацин са административним
простором-Мрамор (720) 5. Магацин са административним простором-Бор (720)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Камиони са или без дизалица (34 комада) 2) Путничка и доставна возила (28 комада) 3) Пресе (7 комада) 4)
Котлови са инсталацијама грејања (15 комада) 5) Рачунари (10 комада)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (22187) Пољопривредно земљиште: (11478)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
58.382.000
70.763.000
Најважнији производи/услуге: 1) Сакупљање секундарних сировина 2) Примарна прерада секундарних сировина
Укупан број запослених: 194; од тога ВСС: 4

**EУР
967.310
1.172.446

2003. годину

Дин
35.431.000
54.396.000

**EУР
544.615
836.128

