На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01 и 18/03 ), и члана 5. Уредбе о продаји
капитала и имовине јавном аукцијом ("Службени гласник РС" бр. 45/01, 45/02, 19/03, 59/04 и 98/04),
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: 25000 динара, након добијања фактуре од стране Агенције
за приватизацију. У цену није урачунат ПДВ. 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, Београд, Теразије 23 од 9:00 до
17:00 часова у периоду од 10.06.2005. до 05.07.2005. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 06.07.2005. 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 140705,
Агенција
за приватизацију, Београд, Теразије 23".

УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ,
ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ
ОДБИЈЕНА.
AУКЦИЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА: 14.07.2005.
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:
14.07.2005. 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 (14.07.2005.) 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 (14.07.2005.)
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 10.06.2005. до 05.07.2005., 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 10.06.2005. 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 превоз путника у друмском саобраћају АУТО ПРЕВОЗ, ЛОЗНИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 211.922.000 Дин или 2.567.810 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 16.954.000 Дин или 205.425 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 33.907.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 14.566.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 140705-1354п
Матични број субјекта: 07340125
Делатност субјекта: Превоз путника у друмском саобраћају

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

1. Аутобуска станица Лозница (2975) 2. Диспечерски центар (480) 3. Управна зграда
"Стела" (115) 4. Радионица (953) 5. Аутобуска станица Бања Ковиљача (200) 6.
Путничка хала (1319) 7. Управна зграда (544) 8. Теретна хала (891)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Аутобус "ФАП" (9 комада) (S415MVPIVO) 2) Аутобус "ФАП" (13 комада) (S415PVRIVO) 3) Аутобус "ФАП" (5 комада)
(S 200) 4) Аутобус "ТАМ" (8 комада) (260 A) 5) Аутобуси "ИКАРБУС" (4 комада) (IK 102)

2003. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
24.949.000
383.494
64.802.000
996.080
Најважнији производи/услуге: 1) Превоз путника 2) Одржавање и оправка мотора 3) Продаја делова и прибора за моторна возила 4) Делатност ауто школе
Укупан број запослених: 313; од тога ВСС: 7

2004. годину

Дин
11.668.000
27.531.000

**EУР
159.831
377.127

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће УКРАС, НОВИ ПАЗАР
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 212.692.000 Дин или 2.577.144 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 17.015.000 Дин или 206.172 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 34.031.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 22.628.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 140705-1388п
Матични број субјекта: 07206755
Делатност субјекта: Вађење камена за грађевинарство

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

1. Стара хала погона (1372) 2. Производна хала (1344) 3. Гатерска хала - шибер
бина 932 (932) 4. Управна зграда (342)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Гатер (TDG-MK 2/S) 2) Гатер (Jumbo S4) 3) Фреза (Minisaw NZ/5D) 4) Виљушкар (ТU-32-Pobeda)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (49098) - у друштвеној својини, (16026) - у државној својини, Неплодно земљиште: (917) - у друштвеној својини, (3407) - у државној својини, Пољопривредно земљиште:

(92500) - у друштвеној својини, (12210) - у државној својини
Биланс успеха за:
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Дин
51.208.000
60.731.000
Најважнији производи/услуге: 1) Мермерне плоче 2) Гранитне плоче 3) Мармете 4) Гранулат и ломљени камен
Укупан број запослених: 125; од тога ВСС: 8

**EУР
787.125
933.504

2004. годину

Дин
0
45.686.000

**EУР
0
625.818

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Угоститељско туристичко предузеће Србија, ПИРОТ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 496.379.000 Дин или 6.014.527 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 59.566.000 Дин или 721.743 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 119.131.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 29.163.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 140705-1431
Матични број субјекта: 07131402
Делатност субјекта: Хотели и мотели са рестораном

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

1. Хотел "Пирот" (5500) 2. Хотел "Мир" (3500) 3. Објекат ''Национал'' (1040)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Телефонска централа 2) Намештај за хотеле 3) Хладњача

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (28506) - у државној својини, Пољопривредно земљиште: (26582) - у друштвеној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Дин
26.782.000
46.996.000

**EУР
411.670
722.382

2004. годину

Дин
33.985.000
62.481.000

**EУР
465.535
855.881

Најважнији производи/услуге: 1) Исхрана и смештај
Укупан број запослених: 134; од тога ВСС: 2

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће фабрика сигналних уређаја ФСУ, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 291.738.000 Дин или 3.534.927 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 35.009.000 Дин или 424.191 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 70.017.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 19.851.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 140705-1431
Матични број субјекта: 07007400
Делатност субјекта: Производња електроинсталационог материјал

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

1. Стара зграда, Устаничка 12а, Београд (3001) 2. Нова зграда (1782) 3. Зелена
барака (295) 4. Зграда површинске заштите (236) 5. Магацин (203) 6. Бараке,
Земун поље (749)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (5049) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Хидраулична преса за савијање 2) Апарат за лемљење (WEBER) 3) Развојни систем (TEXTRONX) 4) Пнеуматска
бушилица (MAKITA)

2003. годину

Дин
**EУР
77.257.000
1.187.528
90.323.000
1.388.367
Најважнији производи/услуге: 1) Светиљке 2) Пригушнице 3) Решои са једном и две плоче 4) Коректори 5) Пуњачи 6) Лемилице
Укупан број запослених: 255; од тога ВСС: 32

2004. годину

Дин
74.866.000
105.430.000

**EУР
1.025.534
1.444.207

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Грађевинско предузеће ДОМ, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 264.301.000 Дин или 3.202.479 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 31.716.000 Дин или 384.297 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 63.432.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 12.908.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 140705-1432
Матични број субјекта: 07047100
Делатност субјекта: Груби грађевински радови

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

1. Дирекција - Макензијева 53 (1656) 2. Привремени пословни објекат-Малајничка
бб (810) 3. Дирекција - Крњача (612) 4. Производна хала - Крњача (1426) 5.
Гараже-Крњача (1241) 6. Магацин и канцеларије-Северни Булевар 4 (1726)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Кран (2 комада) (Potain 744Е) 2) Вертикална батерија 3) Метална оплата (М2 1127,87) 4) Кран (2 комада) (Topkit
F023-B) 5) Метални калупи (16 комада) 6) Утоваривач (ULT 160)

2003. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
147.767.000
2.271.347
173.884.000
2.672.795
Најважнији производи/услуге: 1) Изградња објеката 2) Пројектовање 3) Производња бетона 4) Производња префабриката 5) Транспортне услуге
Укупан број запослених: 467; од тога ВСС: 21

2004. годину

Дин
292.332.000
227.673.000

**EУР
4.004.438
3.118.723

6) Основни подаци о субјекту приватизације: ЕИ Холдинг корпорација, доо ФАБРИКА МАШИНСКИХ ДЕЛОВА, НИШ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 32.553.000 Дин или 394.439 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.906.000 Дин или 47.333 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.813.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.636.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 140705-1433
Матични број субјекта: 07211007
Делатност субјекта: Производња електронских компонената

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

1. Зграда осталих индустријских делатности бр. 2, Булевар Светог Цара
Константина, Ниш (1740) 2. Зграда осталих индустријских делатности бр.3, Булевар
Светог Цара Константина, Ниш (452) 3. Зграда индустријских делатности бр. 4,
Булевар Светог Цара Константина, Ниш (228)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (15789) - у државној својини

Биланс успеха за:

2003. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Стругови 2) Глодалице 3) Универзалне оштрилице 4) Брусилице 5) Производна опрема за обраду материјала
пластичном деформацијом

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
11.549.000
177.521
21.966.000
337.642
Најважнији производи/услуге: 1) Машински делови 2) Дизне за електричне штедњаке 3) Осовине 4) Специјални завртњи и навртке 5) Чепови за бојлере
Укупан број запослених: 56; од тога ВСС: 3

Дин
5.151.000
19.395.000

**EУР
70.560
265.678

7) Основни подаци о субјекту приватизације: МИМОЗА КОЗМЕТИКА Акционарско друштво за козметичке и фризерске услуге, производњу и трговину, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.518.000 Дин или 18.399 *ЕУР-а што представља
58,569 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 182.000 Дин или 2.208 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 364.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
52.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 140705-1435
Матични број субјекта: 07009127
Делатност субјекта: Фризерски третмани за улепшавање

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

1. Пословни простор, Мајке Јевросиме 39 (закупац) (40) 2. Пословни простор,
Грачаничка 13 (закупац) (30)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Рачунар и штампач (Pentium I) 2) Сто козметички (3 комада) 3) Стелиризатор 4) Радно терапеутски лежајеви (2
комада) 5) Козметички систем (Fajstal cosmetic system A) 6) Клима уређај

2003. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
4.404.000
5.345.000

**EУР
67.694
82.159

2004. годину

Дин
3.732.000
4.315.000

**EУР
51.122
59.108

Најважнији производи/услуге: 1) Фризерски и други третмани за улепшавање 2) Третмани за побољшање физичког стања и расположења 3) Производња парфема и тоалетних препарата 4) Трговина на мало козметичким и
тоалетним препаратима 5) Трговина на мало одећом 6) Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима
Укупан број запослених: 12; од тога ВСС: 1

8) Основни подаци о субјекту приватизације: ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА ТОМА КОСТИЋ ТОМАКО, ЛЕСКОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 134.096.000 Дин или 1.624.809 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 16.091.000 Дин или 194.977 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 32.183.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 13.228.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 140705-1436
Матични број субјекта: 07277954
Делатност субјекта: Производња кондиторских производа

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

1. Зграда фабрике вафла (1440) 2. Производња бомбона (зграда кексаре) (1160) 3.
Магацин готове робе (587) 4. Технички магацин (100) 5. Котларница (525) 6.
Објекат у Сутомору (432)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (21708) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машина за чоколадирање 2) Машина за двоструко завијање бомбона 3) Италијански термофоринг 4) Тунеллинија за уплочавање блока 5) Вертикална машина (ЕIFCN950416) 6) Машина за производњу крема- компакт
уређај 7) Машина за филовање кекса

Дин
176.713.000
218.186.000
Најважнији производи/услуге: 1) Вафел производи 2) Чоколадни производи 3) Ратлук 4) Бомбоне 5) Крем производи
Укупан број запослених: 296; од тога ВСС: 20

**EУР
2.716.280
3.353.767

2004. годину

Дин
26.402.000
149.717.000

**EУР
361.661
2.050.862

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и промет са п.о. ЈЕЛОВА ГОРА, УЖИЦЕ

Шифра аукцијске продаје: 140705-1437
Матични број субјекта: 07663722
Делатност субјекта: Производња резане грађе

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

1. Зграда стругаре (524) 2. Зграда магацина (307) 3. Мотел у Рибашевини (492) 4.
Дом у Рибашевини (736) 5. Управна зграда (201)

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 34.845.000 Дин или 422.213 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.485.000 Дин или 42.221 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.969.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.751.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Сталажа за робу - дрвена 2) Апарат за фотокопирање (Oliveti) 3) Штампач (Epson LX300) 4) Телефакс (Oliveti)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (39832) - у друштвеној својини, (130) - у државној својини, Пољопривредно земљиште: (18149) - у друштвеној својини

Биланс успеха за:

2003. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2004. годину

Дин
**EУР
Дин
3.941.000
60.578
3.205.000
7.645.000
117.512
9.306.000
Најважнији производи/услуге: 1) ЈС даска и летва 2) Храстова даска и летва 3) Букова даска и летва 4) Трговина на мало и велико прехрамбеном робом 5) Откуп пољопривредних производа
Укупан број запослених: 19; од тога ВСС: 2

**EУР
43.903
127.476

10) Основни подаци о субјекту приватизације: ЦЕНТАР ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ И МАРКЕТИНГ, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 220.000 Дин или 2.663 *ЕУР-а што представља 64,778
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 22.000 Дин или 266 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 44.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
6.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 140705-1438
Матични број субјекта: 07028130
Делатност субјекта: Истраживање у друштвеним наукама

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

Б) Најзначајнија опрема:

1) Телефон - 2 комада (Panasonik) 2) Канцеларијски сто (Novi dom) 3) Фотеља - 5 комада 4) Фотеља средња 5)
Сточић за телефон (Drveni)

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2003. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
2.873.000
2.861.000

**EУР
44.161
43.977

2004. годину

Дин
2.024.000
3.520.000

**EУР
27.725
48.218

Најважнији производи/услуге: 1) Консалтинг услуге 2) Процена капитала
Укупан број запослених: 7; од тога ВСС: 3

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за пољопривредну производњу УЉМА, УЉМА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 116.145.000 Дин или 1.407.310 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 13.937.000 Дин или 168.877 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 27.875.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 26.291.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 140705-1439
Матични број субјекта: 08243093
Делатност субјекта: Гајење жита, усева и засада

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

1. Силоси (4 комада) (4000) 2. Товилиште (2 комада) (1200) 3. Дехидраторска
станица (2015) 4. Магацин готових производа (1248) 5. Управна зграда (296) 6.
Производна хала (1137) 7. Цевовод од азбестног цемента (25442)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Дехидратор опрема за сушење и прераду биља (General Desian) 2) Машина за наводњавање (2 комада) (Sever
Valmont, Linear 2x400) 3) Опрема црпне станице (Signa Brno) 4) Трактори (4 комада) (ZTS 162.45.10, MTZ 82Y, IMT
5270, Torpedo Deutz TD9006) 5) Комбајн житни (Đ. Đaković М1620)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (1011) - у друшвеној својини, Остало земљиште: (67976) - у друштвеној својини, Пољопривредно земљиште: (6927119) - у друштвеној својини

Биланс успеха за:

2003. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
44.997.000
691.655
71.081.000
1.092.596
Најважнији производи/услуге: 1) Товљеници 2) Дехидрирана луцерка 3) Меркантилни кукуруз 4) Пшеница 5) Сунцокрет 6) Соја 7) Јечам 8) Услуге
Укупан број запослених: 132; од тога ВСС: 9

2004. годину

Дин
7.872.000
28.189.000

**EУР
107.833
386.140

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ за извођење електричних инсталација, БЕОГРАД

Шифра аукцијске продаје: 140705-1440
Матични број субјекта: 07077793
Делатност субјекта: Грађевинске инсталације

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

1. Магацин, Вука Врчевића 1а (60)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (395) - у државној својини

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.320.000 Дин или 15.995 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 158.000 Дин или 1.919 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 317.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
6.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Челична бушилица 2) Машина резаљка 3) Стона бушилица 4) Електрична бушилица (Vibraciona) 5) Бушилица
(Hilti) 6) Факс (Panasonic)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Дин
**EУР
576.000
8.854
625.000
9.607
Најважнији производи/услуге: 1) Постављање електричних инсталација и опреме, изолациони радови, постављање цевних инсталација и остали инсталациони радови
Укупан број запослених: 5; од тога ВСС: 0

2004. годину

Дин
231.000
1.670.000

**EУР
3.164
22.876

