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, Република Србија
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 26.01.2007. до 27.02.2007. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 28.02.2007. 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 080307,
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: 08.03.2007.
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:
08.03.2007. 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 (08.03.2007.) 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 (08.03.2007.)
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 26.01.2007. до 27.02.2007., 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 26.01.2007. 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 ДОМАЋА ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ И РУБЉА КРАГУЈЕВАЦ, КРАГУЈЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 35.326.000 Дин или 449.292 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.533.000 Дин или 44.929 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.065.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 11.850.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080307-0006
Матични број субјекта: 07577940
Делатност субјекта: Производња одеће

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

1. Зграда фабрике (4010) 2. Гаража – ванкњижно (12) 3. Портирница - држалац (15)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Камион (Turbo Zeta) 2) Машина шиваћа (68 комада) (DDL-8500) 3) Машина шиваћа (20 комада) (DDL-8500-1) 4)
Машина шиваћа (12 комада) (FF-6-40X) 5) Машина шиваћа (5 комада) (IBERDEK)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (5218); Грађевинско земљиште: (5218) - у државној својини;

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
45.943.000
629.339
90.140.000
1.234.761
Најважнији производи/услуге: 1) Мушки капути 2) Мушке јакне 3) Женски капути 4) Женске јакне 5) Женски блејзери, сукње, хаљине
Укупан број запослених: 214; од тога ВСС: 2

2005. годину

Дин
57.695.000
89.132.000

**EУР
695.900
1.075.084

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу конфекције МЛАДОСТ, МИОНИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 11.291.000 Дин или 143.607 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 903.000 Дин или 11.489 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.807.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
333.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080307-0375п
Матични број субјекта: 07209835
Делатност субјекта: Производња одеће

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

1. Производна хала (1537) 2. Портирница (15) 3. Грађевински објекат Рајковић (341)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Фиксна преса јуки (JS-900-572) 2) Дуркоп двоигла 3) Рингличарка (NECCHI) 4) Возило (Jugo 101 Poli)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (9947); Грађевинско земљиште: (9947) - у државној својини;

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
0
1.631.000

**EУР
0
22.342

2005. годину

Дин
175.000
1.158.000

**EУР
2.111
13.967

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

3) Основни подаци о субјекту приватизације: ДП Машина и одливака МИЛОШ ДИМАНИЋ, ВЛАСОТИНЦЕ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 120.015.000 Дин или 1.526.424 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 12.941.000 Дин или 164.585 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 25.881.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 11.522.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080307-0673
Матични број субјекта: 07180683
Делатност субјекта: Производња машина за специјалне намене

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

1. Зграда машинске обраде (2520) 2. Хала браварског погона (1872) 3. Зграда
ливнице (1094) 4. Магацини (1508) 5. Зграда управе (906)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Компјутер (4 комада) (Pext) 2) Пећ за ливење (2 комада) 3) Електрична пећ за топљење (LTP-150) 4) Електрична
пећ за каљење (T-30/531-1) 5) Универзални струг (PA-B-30/2000) 6) Складишна вага од 3 тоне

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (50847); Грађевинско земљиште: (50847) - у државној својини;

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2004. годину

2005. годину

Дин
**EУР
Дин
5.456.000
74.738
622.000
13.284.000
181.968
25.500.000
Најважнији производи/услуге: 1) Производња машина специјализоване намене 2) Производња металних конструкција и делова конструкције 3) Термичка обрада метала 4) Општи машински радови
Укупан број запослених: 127; од тога ВСС: 7

**EУР
7.502
307.574

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће Ливница сивог лива МИП-ЛИВНИЦА д.о.о., ЋУПРИЈА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 15.430.000 Дин или 196.253 *ЕУР-а што представља
69,51 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.543.000 Дин или 19.625 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.086.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.457.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080307-1321
Матични број субјекта: 07165625
Делатност субјекта: Ливење гвожђа

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

1. Стара ливница - корисник (3656) 2. Магацин сировина - корисник (260) 3.
Магацин готових производа - корисник (279) 4. Управна зграда - корисник (127)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Опрема у ливници 2) Машина за припрему песка 3) Електро пећ 4) Машина за пескирање (2 комада) 5) Машина
за калуповање (8 комада) 6) Путничко возило (Poly Dacia)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (4213); Грађевинско земљиште: (4213) - у државној својини - корисник;

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2005. годину

Дин
**EУР
Дин
30.150.000
413.002
35.446.000
37.338.000
511.465
45.003.000
Најважнији производи/услуге: 1) Кондензациони лонци 2) Ручне пумпе 3) Хватачи механичких нечистоћа 4) Надземни хидранти 5) Одбојне клапне 6) Одливак од сивог лива
Укупан број запослених: 76; од тога ВСС: 2

**EУР
427.539
542.813

5) Основни подаци о субјекту приватизације: КООПЕРАТИВА производња, спољна и унутрашња трговина А.Д., БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 156.269.000 Дин или 1.987.527 *ЕУР-а што
представља 58,212 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 15.627.000 Дин или 198.753 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 31.254.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 22.864.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080307-1355
Матични број субјекта: 07044801
Делатност субјекта: Прерада и конзервисање воћа и поврћа

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

1. Пословни простор, Војводе Мишића 37-39, Београд (838) 2. Производнопословни објекат у Шапцу - ванкњижно (2554) 3. Пословни простор, Кнеза Милоша
45, Београд - право коришћења (134) 4. Зграда хладњаче у Младеновцу - право
коришћења (1960) 5. Сушара са магацином, Дучина (1400)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Тунел за замрзавање воћа (IGLOPOL) 2) Пастеризатор (Tehnopal) 3) Машина за избијање коштица (13 комада)
(Ferum) 4) Теретни камион (7 комада) (Mercedes) 5) Есхаустор (Jugostroj)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (2383292); Грађевинско земљиште: (20153) ((5360) - у друштвеној својини, (14793) - у дрштвеној својини (право коришћења)); Пољопривредно земљиште: (2363139) ((474676) -

у друштвеној својини, (1888463) - у државној својини)
Биланс успеха за:
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2004. годину

Дин
**EУР
52.928.000
725.021
90.182.000
1.235.336
Најважнији производи/услуге: 1) Замрзнута малина 2) Пастеризована вишња 3) Замрзнута купина 4) Краставац пастеризован 5) Пшеница, кукуруз, шећерна репа
Укупан број запослених: 99; од тога ВСС: 14

2005. годину

Дин
33.435.000
113.347.000

**EУР
403.283
1.367.158

6) Основни подаци о субјекту приватизације: МЕГА-ПРОЈЕКТ акционарско друштво за инжењеринг и дистрибуцију гаса, ПАНЧЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 76.843.000 Дин или 977.340 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.147.000 Дин или 78.187 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.295.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
5.466.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080307-1761п
Матични број субјекта: 08206473
Делатност субјекта: Инсталациони радови

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

1. Пословна зграда (право коришћења) (555) 2. Канцеларије службе за гас (право
коришћења) (235) 3. Канцеларије водоводне службе и магацински простор (право
коришћења) (300) 4. Столарска радионица (право коришћења) (179)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Кипер (TAM) 2) Камион (TAM 75) 3) Камион (FAP 1314) 4) Вибро ваљак (VVW-3400) 5) Возило (JUGO POLI) 6)
Возило (JUGO FLORIDA) 7) Троосовинска дизалица

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (4787); Грађевинско земљиште: (4787) - у државној својини;

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2004. годину

Дин
21.303.000
31.274.000

**EУР
291.814
428.399

2005. годину

Дин
16.908.000
28.138.000

**EУР
203.939
339.392

Најважнији производи/услуге: 1) Столарски радови 2) Молерско-фарбарски радови 3) Лимарски радови 4) Водовод и канализациони радови 5) Дистрибуција гаса
Укупан број запослених: 80; од тога ВСС: 7

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће СИНТЕТИКА са п.о., ЛЕСКОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 144.282.000 Дин или 1.835.062 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 11.543.000 Дин или 146.805 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 23.085.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
6.331.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080307-1791п
Матични број субјекта: 07352328
Делатност субјекта: Производња предива свиленог типа

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

1. Зграда Чарапаре-спрат (3473) 2. Хала цвирнераја (2260) 3. Хала крепионице
(1217) 4. Хала паковања, гардеробе и канцеларије (1332) 5. Приземна зграда за
премотавање (2014)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машина за текстуирање 2) Машине за цвирновање ефективног предива (5 комада) 3) Машине за кончање (19
комада) 4) Машина за унакрсно премотавање (2 комада) 5) Машина за двоструко цвирновање (11 комада)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (21186); Грађевинско земљиште: (21186) -у државној својини;

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
22.956.000
314.457
33.356.000
456.919
Најважнији производи/услуге: 1) Полиестерска предива 2) Полиамидна предива 3) Ефектна предива 4) Полиестерски конац
Укупан број запослених: 55; од тога ВСС: 2

2005. годину

Дин
13.404.000
20.481.000

**EУР
161.675
247.036

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за туризам, угоститељство и трговину ЖУПА, КРУШЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 878.762.000 Дин или 11.176.629 *ЕУР-а што
представља 69,888 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 70.301.000 Дин или 894.130 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 140.602.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 21.483.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080307-1814п
Матични број субјекта: 07192983
Делатност субјекта: Хотели и мотели са рестораном

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

1. Хотел "Рубин" - корисник (7728) 2. Хотел "Европа" - држалац (2638) 3. Мотел
"Рубин" (1717) 4. Ресторан "Багдала" - корисник (502) 5. Кафе посластичарница
''Бегдалино'' - корисник (289)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Телефонска централа (Media world) 2) Ресторанске столице (605 комада) 3) Фискалне касе 4) Клима уређаји

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (52873); Грађевинско земљиште: (50009) ((47868)-у друштвеној својини; (2141)-у државној својини ) Пољопривредно земљиште: (2864) -у друштвеној својини;

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
50.275.000
65.625.000
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге смештаја 2) Услуге исхране 3) Услуге точења пића 4) Трговина на мало
Укупан број запослених: 213; од тога ВСС: 4

**EУР
688.680
898.948

2005. годину

Дин
48.187.000
63.971.000

**EУР
581.218
771.600

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће термотехничких уређаја и монтажа ЦЕР, ЧАЧАК
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 447.125.000 Дин или 5.686.811 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 35.770.000 Дин или 454.945 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 71.540.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 16.156.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080307-1857п
Матични број субјекта: 07182287
Делатност субјекта: Производња расхладне опреме

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

1. Анекс хале браварске III (2204) 2. Браварска радионица I (4520) 3. Анекс
браварске радионице I (1482) 4. Фарбарска радионица (1375) 5. Представништво у
Београду, Балканска 20 (132)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машине у погону браварске 2) Машине у погону машинске 3) Опрема у погону ливнице 4) Спектометар за
испитивање састава одливака 5) Електролучна пећ

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (178237); Грађевинско земљиште: (178237) - у државној својини (право коришћења);

Биланс успеха за:
Исказан у:

2004. годину
Дин

**EУР

2005. годину
Дин

**EУР

Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

54.757.000
62.507.000
Најважнији производи/услуге: 1) Производња расхладне и вентилационе опреме
Укупан број запослених: 198; од тога ВСС: 13

750.075
856.237

68.764.000
76.000.000

829.411
916.690

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину, истраживачко развојне услуге и пројектовање НАПРО, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 11.229.000 Дин или 142.819 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.123.000 Дин или 14.282 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.246.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
153.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080307-1879
Матични број субјекта: 07432127
Делатност субјекта: Трговина на мало књигама, новинама

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

1. Пословни простор, Браће Барух 1, Београд (90) 2. Подрум - магацин, Браће
Барух 1, Београд - корисник (58)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) фискална каса

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
3.031.000
3.259.000

**EУР
41.519
44.643

2005. годину

Дин
3.537.000
3.723.000

**EУР
42.662
44.906

Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на мало
Укупан број запослених: 4; од тога ВСС: 1

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Сервис, промет и заступање биротехничке опреме НАЦИОНАЛ АД, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 42.574.000 Дин или 541.477 *ЕУР-а што представља
68,796 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.257.000 Дин или 54.148 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.515.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.484.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080307-1880
Матични број субјекта: 07037635
Делатност субјекта: Одржавање, оправка биро машина

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

1. Пословни простор, Луја Адамича 28-32, Нови Београд (563) 2. Пословни простор,
Гоце Делчева 46, Нови Београд (58) 3. Кућа, Дечанска 21, КО Петровчић - право
коришћења (56)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путнички аутомобил (Dacia) 2) Путнички аутомобил (Reno LAGUNA) 3) Путнички аутомобил (2 комада) (Zastava
KORAL) 4) Теретно возило (Zastava PIKAP) 5) Рачунарска опрема (5 комада) (Pentijum 4)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (2160); Грађевинско земљиште: (2160) - у друштвеној својини;

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
13.970.000
29.061.000
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја, одржавање и оправка биротехничке опреме
Укупан број запослених: 18; од тога ВСС: 2

**EУР
191.365
398.085

2005. годину

Дин
5.368.000
17.049.000

**EУР
64.747
205.640

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће АУТОПРЕВОЗ, ЧАЧАК
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.328.726.000 Дин или 16.899.530 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 159.447.000 Дин или 2.027.944 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 318.894.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 103.823.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080307-1881
Матични број субјекта: 07182899
Делатност субјекта: Превоз путника у градском саобраћају

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

1. Велика хала Коњевићи (9617) 2. Мала хала Коњевићи (2860) 3. Аутобуска станица
Лучани (236) 4. Аутобуска станица Чачак (3052) 5. Хала (1687) 6. Аутобуска станица
Гуча (221)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Канцеларијска опрема 2) Канцеларијски намештај 3) Опрема за ресторан 4) Аутобуси (83 комада) 5) Путничко
возило (Audi A6) 6) Камиони (14 комада)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (154081); Грађевинско земљиште: (154081) ((135.885) - у друштвеној својини; (18.196) - у државној својини)

Биланс успеха за:

2004. годину

2005. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
440.158.000
446.962.000
Најважнији производи/услуге: 1) Превоз путника у друмском саобраћају
Укупан број запослених: 613; од тога ВСС: 16

**EУР
6.029.396
6.122.599

Дин
505.527.000
502.936.000

**EУР
6.097.519
6.066.267

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ТОПЛАНА за производњу енергофлуида, КРУШЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 38.929.000 Дин или 495.120 *ЕУР-а што представља
49 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.893.000 Дин или 49.512 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.786.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.958.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 080307-1882
Матични број субјекта: 07102682
Делатност субјекта: Производња и снабдевање паром, топлом водом

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Котларница (1234) 2. Зграда управе (166) 3. Гаража (34)

1) Горионици (6 комада) (RAY BGEC) 2) Гасна рампа (3 комада) (za gor.RAY) 3) Припрема воде 4) Разводна мрежагас одвајач 5) Котао, блок котао (2 комада) (ТЕ 113) 6) Вентилатор за вaздух са електичним мотором (2 комада)
(SPR 71)
В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (7430); Грађевинско земљиште: (7430) - у друштвеној својини;
Биланс успеха за:
2004. годину
2005. годину
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Најважнији производи/услуге: 1) Водена пара
Укупан број запослених: 35; од тога ВСС: 0

Дин
35.666.000
35.290.000

**EУР
488.562
483.411

Дин
36.561.000
35.680.000

**EУР
440.988
430.362

