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 20.04.2007. до 22.05.2007. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 23.05.2007. 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 310507,
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: 31.05.2007.
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:
31.05.2007. 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 (31.05.2007.) 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 (31.05.2007.)
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 20.04.2007. до 22.05.2007., 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 20.04.2007. године.
** Подаци о укупним пословним приходима и расходима, изражени у ЕУР-има, обрачунати су по просечним годишњим реалним курсевима.
***Подаци о сталној имовини, обртној имовини и дугорочним резервисањима и обавезама, изражени у ЕУР-има, обрачунати су по средњем курсу на дан 10.04.2006. године.

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 грађевинско предузеће КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ, КРАГУЈЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 37.885.000 Дин или 465.538 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.788.000 Дин или 46.554 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.577.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.763.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310507-1179
Матични број субјекта: 07165927
Делатност субјекта: Груби грађевински радови

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

1. Фабрика станова хала ИМС, Ђуре Ђаковића, Крагујевац (2223) 2. Хала армирачког
погона, Ђуре Ђаковића, Крагујевац (1294) 3. Производна хала санитарних кабина,
Ђуре Ђаковића, Крагујевац (2715) 4. Зграда дирекције стари део, Кумановска 1,
Крагујевац (995) 5. Зграда дирекције доградња, Кумановска 1, Крагујевац (588)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путничко возило (FLORIDA) 2) Пакерица за паковање цемента (KOSMAJ) 3) Ручна нарезница (RIDGID) 4)
Платформа метална (IMS) 5) Апарат за варење (VAREX) 6) Калуп за таванице

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (5496); Грађевинско земљиште: (5496) - у државној својини;

Биланс успеха за:

2005. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
13.808.000
114.744.000
Најважнији производи/услуге: 1) Блок МБ 20 2) Блок МБ 12 3) Радијална опека 4) Бетон 5) Грађевинске услуге
Укупан број запослених: 183; од тога ВСС: 4

**EУР
166.548
1.384.009

2006. годину

Дин
98.460.000
149.077.000

**EУР
1.170.680
1.772.511

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за угоститељство и трговину ЈУГОПРЕВОЗ-УГОПРОМЕТ, ЧАЧАК
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 71.229.000 Дин или 875.278 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 8.548.000 Дин или 105.033 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 17.095.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.459.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310507-1229
Матични број субјекта: 07261365
Делатност субјекта: Ресторани

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

1. Зграда угоститељства-пословни простор (1916) 2. Продавница Танаско Рајић (77)
3. Ресторан (92) 4. Киоск (22)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Котао за грејање 2) Возило Застава (Poli 101) 3) Кипер (LP2 Igo) 4) Машина за прање (2 комада) (PS 25) 5)
Фискалне касе (2 комада) (ZA 480, ZV 011760) 6) Фискални штампач и кућиште 7) Компјутер

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (201); Грађевинско земљиште: (201) - у друштвеној својини;

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
17.356.000
26.139.000
Најважнији производи/услуге: 1) Угоститељске услуге 2) Пекарски производи 3) Трговачка роба 4) Услуге смештаја
Укупан број запослених: 38; од тога ВСС: 4

**EУР
237.747
358.059

2005. годину

Дин
25.769.000
32.939.000

**EУР
310.818
397.301

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво услужни центар ТЕРАЗИЈЕ, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 140.707.000 Дин или 1.729.034 *ЕУР-а што
представља 69,832 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 11.257.000 Дин или 138.323 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 22.513.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.098.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310507-1346п
Матични број субјекта: 07018690
Делатност субјекта: Прање и хемијско чишћење

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

1. Хемијско чишћење, Ратка Вујовића Чоче 25, Београд (39) 2. Перионица, Орачка 3,
Земун (1129) 3. Перионица, Рисанка 3, Београд (144) 4. Хемијско чишћење, Палмира
Тољатија 5, Београд (100)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машина за хемијско чишћење 2) Машина за чишћење тепиха екстракција 3) Машина за прање веша (3 комада)
(LX22) 4) Комби (ZASTAVA HKF 358 120-115) 5) Ваљак за пеглање (DREHER 800X3000)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (1600); Грађевинско земљиште: (1600) - у државној својини;

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2004. годину

Дин
17.612.000
22.876.000

**EУР
241.254
313.361

2005. годину

Дин
5.685.000
30.589.000

**EУР
68.571
368.956

Најважнији производи/услуге: 1) Хемијско чишћење
Укупан број запослених: 34; од тога ВСС: 0

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу плетенина и конфекције ЗАТЕКС, ГАЏИН ХАН
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 123.791.000 Дин или 1.521.163 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.190.000 Дин или 76.058 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.379.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
5.352.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310507-1471п
Матични број субјекта: 07314388
Делатност субјекта: Производња рубља за домаћинство

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

1. Производна хала са административним делом (3806) 2. Магацин за складиштење
робе (247) 3. Робна кућа Избор - држалац (631) 4. Самопослуга 12.октобар ванкњижни корисник (320)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Електрични парни котао (5 комада) (ELK-6AP-EVT) 2) Електрични парни сто (4 комада) (PC-1500 sa kotlom) 3)
Теретно возило (Kombi-gaz-2105) 4) Самоусисна пумпа (SVP-25-4)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (16304); Грађевинско земљиште: (14486) - у друштвеној својини; Пољопривредно земљиште: (1818) - у друштвеној својини;

Биланс успеха за:

2005. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
2.501.000
30.443.000
Најважнији производи/услуге: 1) Женска одећа 2) Мушка одећа 3) Завесе 4) Позамантерија 5) Столњаци
Укупан број запослених: 102; од тога ВСС: 2

**EУР
30.166
367.195

2006. годину

Дин
3.039.000
38.680.000

**EУР
36.133
459.901

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће машинска радионица ВИНА, ВИНА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 61.782.000 Дин или 759.188 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.943.000 Дин или 60.735 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 9.885.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.362.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310507-1784п
Матични број субјекта: 07128843
Делатност субјекта: Производња металних конструкција

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

1. Зграда пословних услуга (200) 2. Остале зграде (61) 3. Галванизација делова
(207) 4. Магацин репроматеријала (225) 5. Стругара (1554)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Универзални строј 2) Котларница 3) Универзална глодалица 4) Строј (HVC) 5) Ексцентар преса

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (521038); Грађевинско земљиште: (67594) - у државној својини; Пољопривредно земљиште: (252389) ((3231) - у друштвеној својини, (249158) - у државној својини); Шумско

земљиште: (121828) - у државној својини; Остало земљиште: (79227) - у државној својини;
Биланс успеха за:
2005. годину
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
1.623.000
3.650.000
Најважнији производи/услуге: 1) Четворобразни плуг 2) Петобразни плуг 3) Тробразни плуг 4) Фелна 14
Укупан број запослених: 9; од тога ВСС: 1

**EУР
19.576
44.025

2006. годину

Дин
928.000
3.158.000

**EУР
11.034
37.548

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за водопривреду и нискоградњу ВОДОГРАДЊА, ВРАЊЕ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 80.258.000 Дин или 986.229 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 9.631.000 Дин или 118.347 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 19.262.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
7.321.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310507-1818
Матични број субјекта: 07864361
Делатност субјекта: Грађевински и специјализовани радови

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

1. Управна зграда (994) 2. Радионица-гараже (623) 3. Надстрешица (434) 4.
Радионица 2 (232) 5. Управна зграда сепарације у Бресници (113)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Грејдер 2) Трактор гусеничар (TG-140A) 3) Утоварна лопата (ULT-160) 4) Вибрациони ваљак (BW 160) 5)
Трактор гусеничар (TG-170A) 6) ФАП (1921 BK)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (426559); Грађевинско земљиште: (10143) - у државној својини; Пољопривредно земљиште: (51826) ((7271) - у друштвеној својини, (44555) - у државној својини); Шумско

земљиште: (130399) ((50995) - у друштвеној својини, (79404) - у државној својини); Остало земљиште: (234191) ((115420) - у друштвеној својини, (118771) - у државној својини);
Биланс успеха за:
2004. годину
2005. годину
Исказан у:

Дин

**EУР

Дин

**EУР

Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

25.333.000
347.018
30.956.000
424.043
Најважнији производи/услуге: 1) Вађење шљунка и песка 2) Производња готовог бетона 3) Извођење радова из области нискоградње и хидроградње
Укупан број запослених: 91; од тога ВСС: 5

32.017.000
42.100.000

386.180
507.798

7) Основни подаци о субјекту приватизације: ДП за производњу и прераду меса и за пољопривредну производњу JUGOCOOP експорт - импорт, БУЈАНОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 243.856.000 Дин или 2.996.551 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 19.509.000 Дин или 239.724 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 39.017.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 11.540.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310507-1906п
Матични број субјекта: 07319339
Делатност субјекта: Производња и обрада животињског меса

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

1. Зграда кланице (5781) 2. Хладњача (2373) 3. Управна зграда (382) 4. Ресторан
(194)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Линија за обескошћавање меса 2) Линија за замрзавње и лагеровање смрзнутог меса 3) Линија за клање ситне
стоке 4) Линија за клање јунади 5) Линија за прераду меса

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (5402783); Грађевинско земљиште: (21331) - у друштвеној својини; Пољопривредно земљиште: (5381452) ((40717) - у друштвеној својини, (5340735) - у државној својини);

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
27.355.000
27.355.000
Најважнији производи/услуге: 1) Јунеће свеже месо 2) Говеђе свеже месо 3) Роштиљ месо 4) Сухомеснати производи
Укупан број запослених: 146; од тога ВСС: 6

**EУР
374.716
374.716

2005. годину

Дин
319.808.000
321.062.000

**EУР
3.857.431
3.872.556

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за путеве КЊАЖЕВАЦ, КЊАЖЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 31.543.000 Дин или 387.612 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.523.000 Дин или 31.009 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.047.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
219.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310507-1911п
Матични број субјекта: 07127707
Делатност субјекта: Изградња саобраћајница и писта

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

1. Пословна зграда са магацинским простором, радионицом за оправке и
заједничким просторијама (64) 2. Магацински простор и радионице (184) 3.
Радионице за оправку возила и канцеларије (247) 4. Магацински простор и
заједничке просторије (213) 5. Магацински простор и заједничке просторије (59)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Асфалтна база (25 t/h) 2) Грејдер (MG 145) 3) Грејдер (G-110) 4) Утоваривач (ULT 160) 5) Утоваривач (ULT 150)
6) Булдождер (TG-1708) 7) Финишер

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (14990); Грађевинско земљиште: (10446) - у државној својини; Пољопривредно земљиште: (4544) - у друштвеној својини;

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2005. годину

Дин
**EУР
Дин
21.654.000
296.622
30.227.000
29.344.000
401.962
29.602.000
Најважнији производи/услуге: 1) Изградња саобраћајних објеката 2) Одржавање саобрајних објеката 3) Превоз робе у друмском саобраћају 4) Вађење шљунка и песка 5) Производња производа од бетона
Укупан број запослених: 92; од тога ВСС: 5

**EУР
364.589
357.051

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Производно услужно трговинско предузеће 1. МАЈ холдинг, ЖДЕГЛОВО

Шифра аукцијске продаје: 310507-1914п
Матични број субјекта: 07184611
Делатност субјекта: Холдинг послови

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

1. Управна зграда Лебане (309) 2. Хала са анексом за компресорску станицу-хала
број 1 (576) 3. Хала и магацин сировина и готове робе (1497) 4. Објекат управе и
ресторана Ждеглово (1058) 5. Хала расветних тела (1593) 6. Хала контактних
проводника (1064) 7. Објекат за обраду метала-хале 1, 2 и 3 (5360)

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 86.998.000 Дин или 1.069.051 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.960.000 Дин или 85.524 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 13.920.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
7.725.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Брусилица (URB-1000) 2) Селенски исправљач (12-2500A) 3) Постројење за неутрализацију отпадних вода (Cer)
4) Уређај за пречишћавање отпадних вода (Cer) 5) Машина за бризгање пластике (Belmatik 100/50) 6)
Трафостаница (400 kW) 7) Сушара за рамове (Cer, 65 kW) 8) Електрокоморна сушара (Cer, SC-80 65 kW)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (94182); Грађевинско земљиште: (91906) ((81813) - у друштвеној својини; (10093) - у државној својини); Пољопривредно земљиште: (2276) - у друштвеној својини;

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
1.251.000
17.137
72.303.000
990.425
Најважнији производи/услуге: 1) Производња лустера 2) Метална галантерија 3) Пољопривредна механизација 4) Контакт проводници 5) Ентеријер
Укупан број запослених: 121; од тога ВСС: 2

2005. годину

Дин
1.417.000
108.152.000

**EУР
17.091
1.304.498

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Јавно новинско предузеће РЕЧ НАРОДА, ПОЖАРЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 633.000 Дин или 7.780 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 63.000 Дин или 778 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 127.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
200.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310507-1925
Матични број субјекта: 20153091
Делатност субјекта: Делатност новинских агенција

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Монтажни објекат - барака (148)

1) Компјутери (8 ком.) (Pentium IV) 2) Клима уређај (Samsung) 3) Возило (Zastava Poli) 4) Фото апарат (Nikon F 4) 5)
Дигитални фото апарат (Pixs 3000)

В) Земљиште (м²):

Биланс стања на дан:

Исказан у:
Стална имовина
Обртна имовина
Дугорочна резервисања и обавезе
Најважнији производи/услуге: 1) Недељник Реч народа
Укупан број запослених: 21; од тога ВСС: 4

10.04.2006. године

Дин
1.031.000
492.000
665.000

***EУР
11.898
5.678
7.675

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за железничку издавачко-новинску делатност ЖЕЛНИД д.о.о., БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 135.195.000 Дин или 1.661.301 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 16.223.000 Дин или 199.356 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 32.447.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 35.340.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310507-1926
Матични број субјекта: 07006829
Делатност субјекта: Издавање књига и брошура

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

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машина двобојна (GTO Heidelberg) 2) Двобојна офсет машина (Heidelberg) 3) Аутоматска машина за коричење
4) Комбинована машина за сечење хартије 5) Гиблер машина 6) Књиговезачка преса 7) Путничко возило (Audi A6)
8) Теретно возило (Rival 35,8) 9) Канцеларијска опрема 10) Канцеларијски намештај

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2005. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
91.922.000
1.108.736
108.907.000
1.313.604
Најважнији производи/услуге: 1) Обрасци за Железнице Србије 2) Обрасци за ред вожње за Железнице Србије 3) Штампање књига 4) Штампање галантерије
Укупан број запослених: 135; од тога ВСС: 15

2006. годину

Дин
137.776.000
136.955.000

**EУР
1.638.143
1.628.381

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за израду ортопедских помагала РУДО, НИШ

Шифра аукцијске продаје: 310507-1927
Матични број субјекта: 07186053
Делатност субјекта: Производња ортопедских апарата

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

1. Погонска зграда, Ниш, Кеј Мике Палигорића 20 (1677) 2. Управна зграда, Ниш,
Кеј Мике Палигорића 20 (340)

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 43.529.000 Дин или 534.898 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.224.000 Дин или 64.188 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 10.447.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 10.000.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Кицкур апарат комплет 2) Дубилица-глодалица 3) Глодалица 4) Струг универзални 5) Универзална глодалица
6) Полуаутоматски копирни струг

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (1422); Грађевинско земљиште: (1422) - у државној својини;

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
21.997.000
24.705.000

2005. годину

**EУР
301.321
338.415

Дин
31.626.000
34.828.000

**EУР
381.464
420.085

Најважнији производи/услуге: 1) Ортопедска обућа и остала ортопедска помагала 2) Штаке, штапови, колица 3) Компоненте за протезе и ортозе 4) Ортозе за горње и доње екстремитете и кичмени стуб 5) Протезе за горње и доње
екстремитете
Укупан број запослених: 54; од тога ВСС: 4

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће РЕМОНТ-ПРОМЕТ, ШАБАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 28.387.000 Дин или 348.821 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.406.000 Дин или 41.859 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.813.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
482.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310507-1929
Матични број субјекта: 07273495
Делатност субјекта: Одржавање и оправка моторних возила

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

1. Производна хала (928) 2. Радионица (165) 3. Пословна зграда (192) 4.
Котларница (98) 5. Браварска радионица (353) 6. Магацин (200)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Апарат за варење - 3 комада 2) Маказе за сечење лима 3) Дизалица хидраулична 5т 4) Дизалица хидраулична
3т 5) Метални гардеробни ормар - 7 комада 6) Радијатори - 38 комада 7) Котао за парно грејање

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (15750); Грађевинско земљиште: (15750) - у државној својини;

Биланс успеха за:

2005. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
1.061.000
1.850.000
Најважнији производи/услуге: 1) Одржавање и поправка моторних возила
Укупан број запослених: 7; од тога ВСС: 0

2006. годину

**EУР
12.797
22.314

Дин
1.481.000
4.051.000

**EУР
17.609
48.166

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштво са ограниченом одговорношћу ВИКТОРИЈА, КРАГУЈЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 51.585.000 Дин или 633.886 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.190.000 Дин или 76.066 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.380.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
677.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 310507-1931
Матични број субјекта: 17255924
Делатност субјекта: Трговина на велико грађевинским материјалом

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословна зграда (576) 2. Магацин (480)

1) Електрична вага 2) Клима уређај 3) Канцеларијски намештај

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (2281); Грађевинско земљиште: (2281) - у државној својини;

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
7.410.000
7.323.000

**EУР
101.504
100.312

2005. годину

Дин
144.918.000
144.632.000

**EУР
1.747.959
1.744.509

Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико и мало
Укупан број запослених: 10; од тога ВСС: 0

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ЗАВОД ЗА ЕКОНОМИКУ ДОМАЋИНСТАВА СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Шифра аукцијске продаје: 310507-1932
Матични број субјекта: 07024797
Делатност субјекта: Истраживање у хуманистичким наукама

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

1. Пословни простор, Београд, Змај Јовина 13 (корисник) (338) 2. Пословни
простор-поткровље, Београд, Змај Јовина 13 (држалац) (128)
В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (462); Грађевинско земљиште: (462) у државној својини;

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 120.318.000 Дин или 1.478.484 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 14.438.000 Дин или 177.418 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 28.876.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
973.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Комби (Ford) 2) Путнички аутомобил (Fiat punto) 3) Путнички аутомобил (Jugo koral 55) 4) Кожна гарнитура

Биланс успеха за:

2005. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2006. годину

Дин
**EУР
Дин
2.156.000
26.005
142.000
4.736.000
57.124
2.938.000
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге трговине на велико намештајем за децу предшколског узраста 2) Услуге трговине на велико аутовизуелним средствима 3) Опремање објеката дечије заштите
Укупан број запослених: 8; од тога ВСС: 1

**EУР
1.688
34.933

16) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО БЕОГРАД, БЕОГРАД

Шифра аукцијске продаје: 310507-1933
Матични број субјекта: 07045085
Делатност субјекта: Мрешћење и узгој рибе у рибњацима

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

1. Пословна зграда, Београд, Патријарха Јоаникија 2а- корисник, (у судском спору)
(2109) 2. Хладњача 2, Београд, Патријарха Јоаникија 2а- корисник, (у судском
спору) (307) 3. Мрестилиште, Перућац- држалац, (у судском спору) (872) 4. Базени,
Перућац- својина, (у судском спору) (276) 5. Управна зграда, Алексинац- својина
(438) 6. Базени, Алексинац- својина (519) 7. Магацин за смештај рибе, Чачаккорисник (210)

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 667.657.000 Дин или 8.204.288 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 80.119.000 Дин или 984.515 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 160.238.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 28.107.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Компресорско одељење 2) Агрегат (TORPEDO-RIJEKA) 3) Виљушкар (INDOS) 4) Аутомобил (WOLKSWAGEN 2.5 TDI)
5) Возило (TURBO ZETA 85)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (80355); Грађевинско земљиште: (69389) ((16584) - у државној својини; (52805) - у друштвеној својини); Пољопривредно земљиште: (2282) -у друштвеној својини; Шумско

земљиште: (2921) -у друштвеној својини; Остало земљиште: (5763) - у друштвеној својини;
Биланс успеха за:
2004. годину
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
380.834.000
5.216.761
382.022.000
5.233.035
Најважнији производи/услуге: 1) Производња конзумне пастрмке и рибље млађи 2) Трговина на велико и мало рибом и рибљим прерађевинама
Укупан број запослених: 160; од тога ВСС: 13

2005. годину

Дин
423.156.000
451.254.000

**EУР
5.103.984
5.442.894

