На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03 и 45/05 ), и члана 9. Уредбе о
продаји капитала и имовине јавном аукцијом ("Службени гласник РС" бр. 52/05),
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 18.11.2005. до 06.12.2005. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 07.12.2005. 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 151205,
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: 15.12.2005.
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:
15.12.2005. 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 (15.12.2005.) 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 (15.12.2005.)
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 18.11.2005. до 06.12.2005., 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 18.11.2005. 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 ЈУГОСЛАВИЈА КОМЕРЦ, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 90.776.000 Дин или 1.055.791 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 7.262.000 Дин или 84.463 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 14.524.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.874.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 151205-1494п
Матични број субјекта: 07091958
Делатност субјекта: Трговина на велико одећом и обућом

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословно магацински простор, Сарајевска 25-31 (848)

1) Возило (Reno tv 23 trafik) 2) Возило (Opel kadet 1.5TP) 3) Осцилоскоп 4) Рачунар (Pentium color) 5) Рачунар
(Pentium II sistem) 6) Алармна централа 7) Телефонски пословни систем 8) Фискална каса (Iskra S-200)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (20) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Дин
3.406.000
13.646.000
Најважнији производи/услуге: 1) Заступање 2) Извоз и увоз одеће, обуће и прехрамбених производа
Укупан број запослених: 33; од тога ВСС: 5

**EУР
52.354
209.755

2004. годину

Дин
3.408.000
15.920.000

**EУР
46.684
218.076

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ГЕОСОНДАПРОЈЕКТ за студије, пројектовање и инжењеринг, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 16.903.000 Дин или 196.598 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.065.000 Дин или 12.389 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.130.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
307.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 151205-1508п
Матични број субјекта: 07044739
Делатност субјекта: Пројектовање грађевинских и других објеката

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

Б) Најзначајнија опрема:

1) Аутомобил (Golf) 2) Рачунар PS 3) Аuto CAD 2002 LT 4) Фотокопир апарат (Canon NP 6226) 5) Штампач (HP
laserjet 122c) 6) Телефонска секретарица - гарнитура

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2003. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
23.114.000
24.281.000
Најважнији производи/услуге: 1) Израда студија 2) Пројектовање и инжињеринг
Укупан број запослених: 8; од тога ВСС: 5

**EУР
355.288
373.227

2004. годину

Дин
18.437.000
16.559.000

**EУР
252.555
226.829

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено издавачко графичко предузеће ПРОСВЕТА, НИШ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 147.916.000 Дин или 1.719.287 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 17.750.000 Дин или 206.315 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 35.500.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 80.909.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 151205-1367
Матични број субјекта: 07173806
Делатност субјекта: Издавање књига и брошура

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

1. Производне и управна зграда, Војводе Гојка 14, Ниш (4197) 2. Пословница,
Станоја Бунушевца 20, Ниш (95) 3. Локал број 8, Станоја Бунушевца 16, Ниш (83) 4.
Локал-књижара, Станоја Бунушевца 20, Ниш (у закупу) (75) 5. Зграда "Учитељски
дом", Филипа Кљајића 2, Ниш (у закупу) (934)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (5599) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Дин
169.462.000
183.216.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Рачунар (Pentium IV) 2) Машина за аутоматско развијање плоча 3) Копир рам 4) Пластифицирка

**EУР
2.604.823
2.816.238

2004. годину

Дин
247.151.000
238.902.000

**EУР
3.385.537
3.272.540

Најважнији производи/услуге: 1) Бланкете 2) Етикете 3) Налепнице и контролне цедуље 4) Новине и часописи 5) Књиге и брошуре
Укупан број запослених: 308; од тога ВСС: 12

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за производњу и промет УТВА МЕПРО, ПАДИНА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 81.678.000 Дин или 949.375 *ЕУР-а што представља
67,809 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.084.000 Дин или 47.469 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.168.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
7.074.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 151205-1496п
Матични број субјекта: 08247951
Делатност субјекта: Производња осталих машина

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

1. Зграда у Падини (4791) 2. Управна зграда (авиона)-држалац са заједничким
уделом (220) 3. Заједничке хале по деобном билансу - својина са заједничким
уделом (200) 4. Надстрешница за бицикле (0) 5. Преградни зид (0)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путничко возило - Шкода (Felicija) 2) Путничко возило - Лада (RIVA 1300) 3) Виљушкар (B5-IMS 5T) 4) Камион
Мерцедес (1213/42 KK) 5) Механичке маказе мм2 (5/1000) 6) Рачунар Пентјум 200 (32 MB ram) 7) Фотокопир
апарат НП 1550 (Kanon)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (141873) - у државној својини (право коришћења са заједничким уделом)

Биланс успеха за:

2003. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
7.051.000
17.259.000

**EУР
108.382
265.290

2004. годину

Дин
4.968.000
16.585.000

**EУР
68.053
227.186

Најважнији производи/услуге: 1) Ремонт и одржавање
Укупан број запослених: 85; од тога ВСС: 0

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено грађевинско предузеће ИЗГРАДЊА са по, БОСИЛЕГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.521.000 Дин или 29.304 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 252.000 Дин или 2.930 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 504.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.191.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 151205-1530
Матични број субјекта: 07184522
Делатност субјекта: Груби грађевински радови

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

1. Пословна зграда-држалац (126) 2. Гаража и радионица-држалац (117)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (2357) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Дизалица (200kg) 2) Ровокопач (Bn 80) 3) Кран (Q 500kg) 4) Машина за брушење терасе (Unikom)

2003. годину

Дин
**EУР
15.664.000
240.773
16.618.000
255.438
Најважнији производи/услуге: 1) Надградња и адаптација објеката 2) Производња гранулираних агрегата 3) Изградња некатегорисаних путева
Укупан број запослених: 40; од тога ВСС: 3

2004. годину

Дин
1.178.000
7.755.000

**EУР
16.137
106.230

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће КОВГРАП СТАВИТЕЛ, КОВАЧИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 16.349.000 Дин или 190.033 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.962.000 Дин или 22.804 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.924.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
730.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 151205-1531
Матични број субјекта: 08582050
Делатност субјекта: Груби грађевински радови

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

1. Производни погон са котларницом (348) 2. Централни магацин (200) 3. Управна
зграда (226) 4. Кружна пећ циглана (561)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Минибус (Z-635 AD) 2) Камион (Z-50-8 NPK) 3) Аутобус Икарус (IK 111R) 4) Возило (Lada Samara 2112) 5) Кран
Метална (LM 63HC) 6) Вибратор (Waker)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (50323) - у државној својини (право коришћења)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Дин
22.821.000
24.628.000

**EУР
350.785
378.560

2004. годину

Дин
16.306.000
22.065.000

**EУР
223.364
302.252

Најважнији производи/услуге: 1) Грађевински радови 2) Производња бетонских жардињера
Укупан број запослених: 54; од тога ВСС: 3

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу мушке обуће и галантерије ХОД доо, НИШ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 43.527.000 Дин или 505.932 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.223.000 Дин или 60.712 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 10.446.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.433.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 151205-1532
Матични број субјекта: 17042777
Делатност субјекта: Производња кожне обуће

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

1. Главни објекат-производне хале, канцеларије, Марка Орешковића 12, Ниш (527)
2. Радионица и магацин, Марка Орешковића 12, Ниш (155) 3. Ресторан, магацин и
кројачница, Марка Орешковића 12, Ниш (195) 4. Портирница и санитарни чвор,
Марка Орешковића 12, Ниш (38)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (920) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Кројачница-штанц машине (Ikos-Kranj, MTZ-Skoplje) 2) Шиваћа, машине стубне и равне (Minerva, Adler) 3)
Монтажа-круг са пратећим машинама (Транспортна трака ХКТ-круг)

2003. годину

Дин
**EУР
303.000
4.657
6.967.000
107.091
Најважнији производи/услуге: 1) Мушке модне ципеле 2) Мушке ХТЗ ципеле 3) Женске ташне-кожне 4) Мушке ташне-кожне 5) Кожна галантерија
Укупан број запослених: 137; од тога ВСС: 0

2004. годину

Дин
175.000
7.950.000

**EУР
2.397
108.901

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ИМЕКСПЛЕТ експорт-импорт, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 41.473.000 Дин или 482.056 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.977.000 Дин или 57.847 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 9.953.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.312.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 151205-1533
Матични број субјекта: 07037562
Делатност субјекта: Трговина на велико текстилом

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

1. Пословни простор Београд - Сарајевска 48 (224) 2. Пословни простор Чока (47)
3. Пословни простор - салон Ћуприја (520)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (2808) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Дин
5.174.000
8.465.000
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико 2) Производња 3) Дорадни послови
Укупан број запослених: 9; од тога ВСС: 3

Б) Најзначајнија опрема:

1) Канцеларијски намештај 2) Путничко возило (Opel Vectra) 3) Путничко возило (Renault GTS)

**EУР
79.530
130.117

2004. годину

Дин
3.991.000
9.119.000

**EУР
54.670
124.914

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за графичку делатност ГРАФОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 39.492.000 Дин или 459.035 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.739.000 Дин или 55.084 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 9.478.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
407.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 151205-1534
Матични број субјекта: 07193033
Делатност субјекта: Штампање

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Зграда производна хала (1545) 2. Зграда портирница (10)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (13527) - у друштвеној својини

Биланс успеха за:
Исказан у:

1) Возило (Lada 111) 2) Возило (Askona) 3) Kotlarnica-kotao 4) Аутоматска машина (PSA-3) 5) Слагаћа машина
(Linotip - N140) 6) Нож за сечење (Maksima) 7) Персонални рачунар
2003. годину
Дин

**EУР

2004. годину
Дин

**EУР

Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

1.632.000
11.881.000

25.086
182.624

223.000
9.772.000

3.055
133.859

Најважнији производи/услуге: 1) Блоковска роба 2) Остали обрасци
Укупан број запослених: 53; од тога ВСС: 1

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за угоститељство и туризам ЈУНИОР, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 418.137.000 Дин или 4.860.173 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 50.176.000 Дин или 583.221 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 100.353.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 13.762.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 151205-1535
Матични број субјекта: 07429096
Делатност субјекта: Хотели и мотели, с рестораном

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

1. Хотел "Јуниор", Брзеће, Копаоник (корисник) (6258) 2. Дирекција - Булевар
уметности 27, Нови Београд (509)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Пољопривредно земљиште: (56465) - у друштвеној својини
2003. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путнички аутомобил (Minibus New Turbo Rival Z 49,10 HDMPK) 2) Путнички аутомобил (Florida 1,3 Poli LC) 3)
Кафемат (2. комада) (Astoria Divina AEP/2) 4) Електрична пекарска пећ (ESP-50) 5) Рачунар (10. комада) (Brand code
XP)

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
68.827.000
1.057.949
78.843.000
1.211.906
Најважнији производи/услуге: 1) Хотелске услуге 2) Ресторанске услуге 3) Путничке агенције 4) Посредовање у саобраћају 5) Трговина на мало
Укупан број запослених: 109; од тога ВСС: 4

2004. годину

Дин
73.595.000
92.535.000

**EУР
1.008.123
1.267.568

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину НЕРЕТВА, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 5.201.000 Дин или 60.451 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 520.000 Дин или 6.045 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.040.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
640.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 151205-1536
Матични број субјекта: 07531699
Делатност субјекта: Производња млинских производа

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

1. Млин у Раљи-Социјалистичког савеза (561) 2. Пекара у Раљи-Социјалистичког
савеза (160)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (3456) - у друштвеној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Дин
1.271.000
1.144.000
Најважнији производи/услуге: 1) Производња млинских производа 2) Трговина на велико и мало
Укупан број запослених: 6; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:

1) Елеватори једноредни 2) Ваљак дупли 3) Пећ са гориоником 4) Елеватори дупли 5) Трансмисија 6) Коморе за
брашно

**EУР
19.537
17.585

2004. годину

Дин
1.176.000
3.566.000

**EУР
16.109
48.848

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за унапређење производње и промета у производњи и преради папира, експорт-импорт ЦЕЛПАПИР д.о.о., БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.321.000 Дин или 26.983 *ЕУР-а што представља
45,185 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 232.000 Дин или 2.698 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 464.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
160.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 151205-1537
Матични број субјекта: 07086792
Делатност субјекта: Истраживање тржишта и јавног мнења

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

1. Канцеларијски простор-Светозара Марковића 22-у државној својини, корисник
(83)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:
Исказан у:

2003. годину
Дин

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путнички аутомобил (Yugo) 2) Компјутер (Pentium III) 3) Апарат за фотокопирање (Canon)

**EУР

2004. годину
Дин

**EУР

Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

39.668.000
39.688.000

609.742
610.050

33.097.000
33.332.000

453.371
456.590

Најважнији производи/услуге: 1) Продаја робе и услуга
Укупан број запослених: 2; од тога ВСС: 1

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за трговину на велико и мало, производњу и услуге СЛОБОДА, НОВИ ПАЗАР
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 337.092.000 Дин или 3.918.153 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 40.451.000 Дин или 470.178 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 80.902.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 11.823.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 151205-1538
Матични број субјекта: 07191430
Делатност субјекта: Трговина на велико текстилом

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

1. Магацин - Нови Пазар (1819) 2. Управна зграда - Нови Пазар (275) 3. Магацин
број 2 - Нови Пазар (624)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Компјутери (4 комада) 2) Телефони (6 комада) (Panasonic) 3) Виљушкар електрични (2 комада) 4) Канцеларијски
намештај

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (29271) (13309) - у друштвеној својини; (15962) - у државној својини; Пољопривредно земљиште: (4666) - у државној својини

Биланс успеха за:

2003. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
4.585.000
42.482.000
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико 2) Трговина на мало
Укупан број запослених: 4; од тога ВСС: 114

**EУР
70.477
652.997

2004. годину

Дин
5.887.000
26.106.000

**EУР
80.642
357.607

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за алармне системе, аутоматику, регулацију и мерење МИНЕЛ-АЛАРМ, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.298.000 Дин или 84.827 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 876.000 Дин или 10.179 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.752.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
38.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 151205-1539
Матични број субјекта: 07559763
Делатност субјекта: Производња мерних инструмената и апарата

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

1. Пословни простор, Патријарха Димитрија 36, први спрат, Београд, Ресник
(корисник) (100) 2. Пословни простор, Патријарха Димитрија 36, приземље,
Београд, Ресник (корисник) (40)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Рачунар 2) Штампач 3) Скенер (HP - 4400) 4) Софтвер

2003. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
12.316.000
189.311
12.083.000
185.729
Најважнији производи/услуге: 1) Увођење опреме за детекцију гаса и пружање услуга калибрације већ урађених уређаја
Укупан број запослених: 2; од тога ВСС: 0

2004. годину

Дин
9.255.000
9.052.000

**EУР
126.777
123.997

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Трговинско предузеће ИНЕКС-БУДУЋНОСТ акционарско друштво, ПОЖЕГА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 144.868.000 Дин или 1.683.860 *ЕУР-а што
представља 67,809 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 17.384.000 Дин или 202.063 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 34.768.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.775.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 151205-1540
Матични број субјекта: 07190611
Делатност субјекта: Неспецијализована трговина на мало - храна

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

1. Робна кућа (2510) 2. Подно стовариште (2000) 3. Продавница "Избор" (337) 4.
Магацин семенске робе (562) 5. Управна зграда (326)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Расхладнe витринe 2) Рачунaрска опрема 3) Виљушкар 4) Моторно возило са хладњачом (FAP) 5) Полични
регали 6) Путничко возило (Opel Omega)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (19834) - у државној својини; Пољопривредно земљиште: (2317) - у државној својини

Биланс успеха за:
Исказан у:

2003. годину
Дин

**EУР

2004. годину
Дин

**EУР

Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

59.080.000
908.127
23.036.000
49.806.000
765.575
32.824.000
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико прехрамбеним и непрехрамбеним производима 2) Трговина на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима
Укупан број запослених: 51; од тога ВСС: 1

315.553
449.632

