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: 40000 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 28.07.2006. до 22.08.2006. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 23.08.2006. 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 310806,
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: 31.08.2006.
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:
31.08.2006. 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 (31.08.2006.) 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 (31.08.2006.)
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 28.07.2006. до 22.08.2006., 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 28.07.2006. 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 производњу термичких апарата и уређаја ЕЛИНД - ТЕУР, ВАЉЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 86.763.000 Дин или 1.043.580 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 8.676.000 Дин или 104.358 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 17.353.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 79.209.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310806-0410
Матични број субјекта: 07252749
Делатност субјекта: Производња електричних кућних апарата

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

1. Хала I за ТА пећи (3000) 2. Хала (1440) 3. Магацин готових производа (1260) 4.
Хала II (1680) 5. Производни део зграде (1180) 6. Пословни простор (836)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (39047)- у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Линија фарбаре и пластификација (Gema i Cer) 2) Пресерај (пресе од 5т до 250т) 3) Алатница 4) Линија
галванске заштите (Fadip Bečej) 5) Линија емајлирнице

2004. годину

Дин
**EУР
40.486.000
554.588
59.605.000
816.484
Најважнији производи/услуге: 1) ТА пећи 2) Кварцни програм 3) Грејалице 4) Кочионе папуче 5) Шинско грејање 6) Штедњаци-пећи
Укупан број запослених: 140; од тога ВСС: 8

2005. годину

Дин
16.018.000
47.571.000

**EУР
193.204
573.787

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће МЛАДОСТ индустрија конфекције, ПОЖЕГА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 79.884.000 Дин или 960.842 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.994.000 Дин или 48.042 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.988.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
9.378.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310806-0877п
Матични број субјекта: 07190573
Делатност субјекта: Производња рубља

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

1. Производна хала, хала кројачнице (6842) 2. Зграда техничке припреме (934) 3.
Производна хала, Роге (544) 4. Магацин за амбалажу (628) 5. Ресторан (315)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Штеп машине 2) Машине за шивење 3) Електричне пегле на пару са столовима 4) Парни котао 5) Путничко
возило (Laguna Concorde 1.8)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (32968 ((1126) - у друштвеној својини; (31842) - у државној својини)

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
38.211.000
63.694.000
Најважнији производи/услуге: 1) Мушке кошуље 2) Женске блузе 3) Мушко и женско рубље 4) Женске хаљине
Укупан број запослених: 239; од тога ВСС: 4

**EУР
523.424
872.497

2005. годину

Дин
35.721.000
64.187.000

**EУР
430.856
774.205

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за графичку делатност ГРАФОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 42.417.000 Дин или 510.184 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.393.000 Дин или 40.815 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.787.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
438.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310806-1534п
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)

1) Возило (Lada 111) 2) Возило (Askona) 3) Котларница-котао 4) Аутоматска машина (PSA-3) 5) Слагаћа машина
(Linotip - N140) 6) Нож за сечење (Maksima) 7) Персонални рачунар

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (13527) - у друштвеној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Блоковска роба 2) Остали обрасци
Укупан број запослених: 53; од тога ВСС: 1

2003. годину

Дин
1.632.000
11.881.000

**EУР
25.086
182.624

2004. годину

Дин
223.000
9.772.000

**EУР
3.055
133.859

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво издавачко предузеће ВУК КАРАЏИЋ, ПАРАЋИН
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 36.935.000 Дин или 444.248 *ЕУР-а што представља
67,641 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.847.000 Дин или 22.212 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.693.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
5.985.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310806-1656п
Матични број субјекта: 07115610
Делатност субјекта: Издавање књига и брошура

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

1. Управна зграда (1545) 2. Магацин - "Жута зграда" (637) 3. Монтажна хала
(књиговезница) (588) 4. Хангар соко-лепаљка (234)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (3336)- у државној својини

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Планета машина (Poligraf) 2) Лепилица (Poligraf) 3) Лепилица са додатком (Milano) 4) Роланд (Rekord) 5) Нож за
сечење (2 комада) (Perfekta) 6) Штанц машина (Iberika)

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
525.000
7.192
7.360.000
100.819
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја књига 2) Продаја свезака 3) Лепљење кутија 4) Штампање образаца 5) Штампање књига
Укупан број запослених: 18; од тога ВСС: 2

2005. годину

Дин
279.000
7.440.000

**EУР
3.365
89.739

5) Основни подаци о субјекту приватизације: КАДИЊАЧА акционарско друштво за производњу и промет, БАЈИНА БАШТА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 49.354.000 Дин или 593.631 *ЕУР-а што представља
61,376 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.935.000 Дин или 59.363 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 9.871.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.052.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310806-1717
Матични број субјекта: 07216696
Делатност субјекта: Трговина на велико грађевинским материјалом

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

1. Пословна зграда (273) 2. Зграда за канцеларије (239) 3. Надстрешница
стоваришта (386) 4. Зграда за канцеларије - корисник (61) 5. Надстрешница корисник (600)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (19679) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2004. годину

Дин
39.847.000
42.911.000
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико грађевинским материјалом
Укупан број запослених: 33; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:

1) Теретнo возилo (Fap) 2) Путничко возило (Audi) 3) Путничко возило (Škoda) 4) Котао 5) Двоосовинска приколица
(Utva) 6) Двоосовинска приколица (Kamaz)

**EУР
545.834
587.806

2005. годину

Дин
40.825.000
46.865.000

**EУР
492.419
565.272

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за промет кожом и вуном КОЖА ДП, КРАГУЈЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 13.058.000 Дин или 157.055 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.306.000 Дин или 15.706 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.612.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
531.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310806-1718
Матични број субјекта: 07166281
Делатност субјекта: Трговина на велико кожом

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

1. Магацин (584) 2. Магацин (366) 3. Магацин (99) 4. Помоћни магацин за со корисник (30) 5. Магацин за виљушкар - корисник (20)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (7231 - у друштвеној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина кожом
Укупан број запослених: 13; од тога ВСС: 0

2004. годину

Дин
531.000
2.295.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Вага од 2 т (metalna) 2) Путничко возило (Lada karavan) 3) Електрична преса за балирање (Kostroj) 4) Апарат за
варење 5) Цистерна на воду

**EУР
7.274
31.437

2005. годину

Дин
221.000
1.903.000

**EУР
2.666
22.953

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Производно-прометно друштвено предузеће KOŽA-CO, КРАГУЈЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 43.066.000 Дин или 517.991 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.307.000 Дин или 51.799 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.613.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 20.785.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310806-1719
Матични број субјекта: 17185560
Делатност субјекта: Штављење и дорада коже

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

1. Складиште - магацин, Ђуре Ђаковића 83, Крагујевац (3225) 2. Пословна зграда корисник (933)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (3969) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2004. годину

Дин
7.549.000
10.459.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путничко возило (Opel omega) 2) Регистар каса (Comtrade) 3) Факс апарат (Panasonik) 4) Канцеларијски
намештај

**EУР
103.408
143.270

2005. годину

Дин
4.876.000
7.502.000

**EУР
58.813
90.487

Најважнији производи/услуге: 2) Сирова кожа
Укупан број запослених: 23; од тога ВСС: 1

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу, промет и услуге КРЗНАРА, ПИРОТ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 33.549.000 Дин или 403.529 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.355.000 Дин или 40.353 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.710.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.730.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310806-1720
Матични број субјекта: 17393669
Делатност субјекта: Производња крзна и производа од крзна

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

1. Управна зграда (497) 2. Довршно оделење - држалац (220) 3. Сушара - држалац
(308) 4. Помоћна зграда - држалац (136) 5. Штавно оделење - држалац (610)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (4293) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Лешаћа машина (Kostoj) 2) Лајтер (Budućnost) 3) Електрични калорифер (Elektrotehna) 4) Штол машина
(Budućnost) 5) Терморегулациони вентил (Elektrotehna)

2004. годину

Дин
**EУР
8.940.000
122.462
14.410.000
197.392
Најважнији производи/услуге: 1) Крзно хром натур 2) Крзно бојено 3) Крзно нутријет 4) Нутријет крагне 5) Уложак за бунде
Укупан број запослених: 22; од тога ВСС: 1

2005. годину

Дин
11.870.000
17.172.000

**EУР
143.172
207.124

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво МИНЕЛ РАСТАВЉАЧИ, НОВИ ПАЗАР

Шифра аукцијске продаје: 310806-1721
Матични број субјекта: 07194366
Делатност субјекта: Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије

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

1. Нова хала (са компресорском станицом) (1749) 2. Магацин полупроизвода (546)
3. Стара хала (са котларом и умиваоником) (1736) 4. Управна зграда (284)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (22915) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2004. годину

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 177.144.000 Дин или 2.130.676 *ЕУР-а што
представља 67,494 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 21.257.000 Дин или 255.681 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 42.515.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.231.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Каде за галванизацију (33 комада) 2) Вентилациони систем за галванизацију 3) Хидрауличне маказе (HST6.35X) 4) Електрична дизалица-кран 5) Аутоматика за линију никла 6) Универзални струг (PA 50 1 M/1500 MM) 7)
Путничко возило (Opel omega)

Дин
**EУР
82.411.000
1.128.887
106.905.000
1.464.412
Најважнији производи/услуге: 1) Електрични апарати и уређаји 2) Стругање 3) Глодање 4) Бушење 5) Сечење челичних материјала и галванска заштита истих
Укупан број запослених: 104; од тога ВСС: 13

2005. годину

Дин
72.661.000
104.893.000

**EУР
876.416
1.265.189

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Пољољпривредно друштвено предузеће ЈАВОР, КУШИЋИ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 117.981.000 Дин или 1.419.065 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 14.158.000 Дин или 170.288 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 28.315.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.148.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310806-1723
Матични број субјекта: 07210043
Делатност субјекта: Остале пољопривредне услуге

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

1. Хотел "Јавор" - Кушићи (2643) 2. Складиште кромпира (2104) 3. Нова пословна
зграда (111)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Трактор (IMT560) 2) Трактор (IMT539) 3) Преса за сено 4) Агрегат за струју 5) Камион (FAP) 6) Аутоматска
садилица

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (15659) - у државној својини; Остало земљиште (11721)-у друштвеној својини; Пољопривредно земљиште: (4476604) ((2256845)-у државној својини; (2219759) - у

друштвеној својини)
Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2004. годину

Дин
19.645.000
24.441.000
Најважнији производи/услуге: 1) Семенски кромпир "О" 2) Семенски кромпир "ИСР" 3) Кромпир 4) Малина
Укупан број запослених: 33; од тога ВСС: 1

**EУР
269.102
334.799

2005. годину

Дин
13.355.000
27.337.000

**EУР
161.084
329.731

