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 01.08.2007. до 04.09.2007. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 05.09.2007. 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 130907,
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: 13.09.2007.
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:
13.09.2007. 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 (13.09.2007.) 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 (13.09.2007.)
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 01.08.2007. до 04.09.2007., 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 25.07.2007. 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: Слобода металопрерађивачко предузеће МЕТАЛАЦ друштвено предузеће Ивањица, ИВАЊИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 132.840.000 Дин или 1.646.932 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.642.000 Дин или 82.347 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 13.284.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 18.467.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130907-0273п
Матични број субјекта: 07206194
Делатност субјекта: Производња осталих разноврсних производа

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

1. Управна зграда и стара производна хала (4220) 2. Нова производна хала (3200)
3. Магацин (652) 4. Продавница (83) 5. Котларница (126) 6. Зграда одржавања (132)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Кабина са уређајем (GEMA-GNS) 2) Апарат за варење (2 комада) 3) Хоризонтална глодалица 4) Апарат за
тачкасто варење 5) Стезна глава (2 комада) (250 13) 6) Апипонг (55)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (24694) ; Грађевинско земљиште: (24694) - у друштвеној својини;

Биланс успеха за:

2005. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2006. годину

Дин
**EУР
Дин
49.641.000
598.755
46.684.000
52.722.000
635.917
47.144.000
Најважнији производи/услуге: 1) Грађевинска конструкција и браварија 2) Браварија и галантерија 3) Опрема и алати за пољопривреду 4) Алуминијска браварија 5) Покривачки и фасадерски радови 6) Лимарски радови
Укупан број запослених: 116; од тога ВСС: 3

**EУР
555.068
560.537

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће РУЛ, ЛЕСКОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 296.937.000 Дин или 3.681.370 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 23.755.000 Дин или 294.510 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 47.510.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 16.963.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130907-0356п
Матични број субјекта: 07105126
Делатност субјекта: Производња сијалица и уређаја за осветље

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

1. Управна зграда (1707) 2. Производна хала (6145) 3. Магацин готових производа
и роба (2376) 4. Магацин сировина (1405) 5. Производна хала и објекти уз халу
(1856)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Екцентар преса (EPU 125t) 2) Једностубна хидраулична преса (PHB-63) 3) Кабина за наношење праха (KP 1500)
4) Електрични уређај за наношење праха (EASY 1-B GEMA) 5) Електрична сушара (ES 1500) 6) Комби (Fiat Ducato
1,5 T) 7) Аутомобил (Škoda Super B 2,0)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (38164) ; Грађевинско земљиште: (38164) - у државној својини;

Биланс успеха за:

2005. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2006. годину

Дин
**EУР
Дин
26.314.000
317.392
23.197.000
81.805.000
986.708
69.947.000
Најважнији производи/услуге: 1) Декоративна, парковска и грађевинска расвета 2) Елетрични решои 3) Пуњачи акумулатора и стартера 4) Коректори напона 5) Површинска заштита (цинковање, никловање, месинговање,
фарбање) 6) Метална галантерија
Укупан број запослених: 148; од тога ВСС: 7

**EУР
275.810
831.663

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу гумених производа БРАЋА ВУКСАНОВИЋ, БЛАЦЕ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 154.998.000 Дин или 1.921.643 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 12.400.000 Дин или 153.731 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 24.800.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.640.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130907-0377п
Матични број субјекта: 07109032
Делатност субјекта: Производња осталих производа од гуме

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

1. Зграда управе (376) 2. Зграда - прерада термопластике (743) 3. Зграда
размеравања (370) 4. Зграда складишта готове робе (427) 5. Зграда за складиштење
материјала (340)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путничкко возило (Citroen) 2) Kaмион 3) Опрема за производња смеша 4) Опрема за производњу пластичних
маса 5) Опрема за вулканизацију 6) Опрема за производњу и пренос топлотне енергије

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (17087) ; Грађевинско земљиште: (17087) - у друштвеној својини;

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2005. годину

Дин
3.773.000
28.215.000

**EУР
45.509
340.321

2006. годину

Дин
5.301.000
22.450.000

**EУР
63.028
266.928

Најважнији производи/услуге: 1) Производи од гуме 2) Гумено-техничка роба 3) Прерада термопластике
Укупан број запослених: 54; од тога ВСС: 2

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за прераду воћа и поврћа ШАПЧАНКА, ШАБАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 295.307.000 Дин или 3.661.168 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 23.625.000 Дин или 292.893 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 47.249.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 50.994.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130907-1201п
Матични број субјекта: 07333803
Делатност субјекта: Прерада и конзервисање другог воћа и поврћа

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

1. Хладњача са инсталацијама (10475) 2. Хала погона старе хладњаче (3609) 3. Хала
погона поврћа (нова сушара) (2016) 4. Расхладни магацин (1680) 5. Хала фабрике
воћа и поврћа са инсталацијама (3703) 6. Котларница са инсталацијама (280) 7.
Угљарница (189) 8. Магацин готовог материјала (197) 9. Пословна зграда (412) 10.
Зграда лабораторије (160) 11. Управна зграда (620) 12. Погон за производњу
алкохола (1276)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Компресори (2 ком) (NO 80627, NO 80629) 2) Вертикални плочасти замрзивач (3 ком) 3) Евапоратив конд. 1X2 (4
ком) 4) Континуелни тунел (Т-ЕФЦ) 5) Колица за лесе (12 ком) 6) Тунели за сушење (9 ком) 7) Тунелска сушара (11
ком) 8) Дизел виљушкар

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (293090) ; Грађевинско земљиште: (293090) ; Пољопривредно земљиште: (0) ;

Биланс успеха за:

2003. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
27.365.000
70.502.000

**EУР
420.631
1.083.696

2006. годину

Дин
580.000
25.285.000

**EУР
6.896
300.636

Најважнији производи/услуге: 1) Прерада и конзервирање воћа и поврћа 2) Гајење поврћа, цвећа и украсног биља 3) Производња сокова од воћа и поврћа 4) Прерада чаја и кафе 5) Производња зачина и других додатака храни 6)
Производња дестилованих алкохолних пића 7) Производња јабуковаче и вина од осталог воћа 8) Производња освежавајућих пића 9) Производња воћа и поврћа у хладној, топлој и сувој преради
Укупан број запослених: 111; од тога ВСС: 14

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Холдинг предузеће ЛЕСКОДРВО друштво са ограниченом одговорношћу, ЛЕСКОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 27.380.000 Дин или 339.450 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.369.000 Дин или 16.972 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.738.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 10.367.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130907-1470п
Матични број субјекта: 07105223
Делатност субјекта: Производња столица и седишта

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

1. Хала столичаре - нова хала (1303) 2. Зграда столичаре - стара хала (1600) 3.
Главна производна хала (2140) 4. Магацин готове робе (2059) 5. Производна халакројно (2292)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Двострана кант машина (2 комада) 2) Парни котао (4 комада) 3) Котао (КL-60) 4) Опрема лакирнице 5) Опрема
топлотне подстанице и паровода 6) Опрема парног котла

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (76508) ; Грађевинско земљиште: (76508) у државној својини;

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
24.966.000
341.991
108.210.000
1.482.288
Најважнији производи/услуге: 1) Столови 2) Каучи 3) Тапациране столице 4) Барске столице 5) Нетапациране столице 6) Резана грађа 7) Сечени фурнир 8) Отпресци
Укупан број запослених: 149; од тога ВСС: 3

2005. годину

Дин
15.094.000
82.123.000

**EУР
182.059
990.544

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за пољопривредну производњу,прераду и промет ЕКО-ХРАНА, БОЉЕВАЦ

Шифра аукцијске продаје: 130907-1699п
Матични број субјекта: 17032151
Делатност субјекта: Мешовито фармерство

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

1. Зграда прехрамбене индустрије (2591) 2. Товилиште свиња (715) 3. Управна
зграда (249) 4. Штала 1,2 и 3 (2607) 5. Фарма (824) 6. Базени рибњака 1,2,3,4 и 5
(2464)

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 168.668.000 Дин или 2.091.121 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 13.493.000 Дин или 167.289 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 26.987.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.874.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Путнички аутомобил (Lada Niva) 2) Опрема за коке носиље 3) Мешаона 4) Микроскоп бинокуларни 5) Компјутер
(Pentium) 6) Трактор (IMT 5270)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (20234743) ; Грађевинско земљиште: (106102) - у друштвеној својини; Пољопривредно земљиште: (18946651) - у државној својини (13709378);-у друштвеној својини (5237273);

Шумско земљиште: (1132562) - у друштвеној својини; Остало земљиште: (49428) - у друштвеној својини;
Биланс успеха за:
2005. годину
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
1.498.000
6.370.000
Најважнији производи/услуге: 1) Огревно дрво 2) Пшеница 3) Калифорнијска пастрмка 4) Пшеница 5) Ћумурно дрво
Укупан број запослених: 29; од тога ВСС: 1

**EУР
18.068
76.833

2006. годину

Дин
782.000
7.618.000

**EУР
9.298
90.577

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Јавно информативно предузеће ЗЛАТАРСКЕ НОВОСТИ, НОВА ВАРОШ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 160.000 Дин или 1.983 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 8.000 Дин или 99 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 16.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
101.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130907-1977п
Матични број субјекта: 07294824
Делатност субјекта: Издавање новина

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

Б) Најзначајнија опрема:

1) Рачунар (3 комада) (Pentium 4) 2) Штампач - ласер (HP 1010) 3) Скенер 4) Диктафон

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2005. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
3.376.000
3.340.000

**EУР
40.720
40.286

2006. годину

Дин
3.211.000
3.238.000

**EУР
38.178
38.499

Најважнији производи/услуге: 1) Издавање новина
Укупан број запослених: 7; од тога ВСС: 2

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ, ЈАГОДИНА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 33.737.000 Дин или 418.260 *ЕУР-а што представља
66,444 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.699.000 Дин или 33.461 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.398.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
14.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130907-1982п
Матични број субјекта: 07127162
Делатност субјекта: Образовање

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Зграда споменика културе - корисник (980)

1) Рачунар 2) Телефонска централа 3) Фискална каса 4) Машине за шивење и кројење (10 комада)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (400) ; Грађевинско земљиште: (400) - у државној својини;

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2005. годину

Дин
**EУР
Дин
3.515.000
48.149
3.973.000
4.461.000
61.108
3.946.000
Најважнији производи/услуге: 1) Курсеви страних језика за децу 2) Курсеви страних језика за одрасле 3) Курсеви информатике 4) Обука за занимања 5) Промоције, семинари
Укупан број запослених: 5; од тога ВСС: 3

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено хотелско угоститељско туристичко предузеће ХОТЕЛ НАЦИОНАЛ, БЕОГРАД

Шифра аукцијске продаје: 130907-1987
Матични број субјекта: 06933831
Делатност субјекта: Хотели и мотели, с рестораном

Најважнија имовина субјекта приватизације

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.057.688.000 Дин или 13.113.029 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 126.923.000 Дин или 1.573.564 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 253.845.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.893.000 Дин

**EУР
47.921
47.595

A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Зграда хотела Национал, Београд, Ауто пут 5 (3171) 2. Зграда без намене,
Београд, Ауто пут 5 - држалац (1476) 3. Зграда без намене, Београд, Ауто пут 5 држалац (322)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Расхладне коморе (2 комада) 2) Телевизори (16 комада) 3) Компјутер (Pentium) 4) Возило (Opel Kadet)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (61209) ; Грађевинско земљиште: (61209) - у државној својини;

Биланс успеха за:

2005. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
46.670.000
50.656.000

**EУР
562.920
610.998

2006. годину

Дин
58.477.000
58.430.000

**EУР
695.286
694.727

Најважнији производи/услуге: 1) Смештај 2) Ресторанске услуге
Укупан број запослених: 57; од тога ВСС: 5

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено трговинско предузеће 8. НОВЕМБАР, ЛЕБАНЕ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 126.164.000 Дин или 1.564.158 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.308.000 Дин или 78.208 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.616.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.882.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130907-1988
Матични број субјекта: 17422421
Делатност субјекта: Неспецијализована трговина на мало - храна

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

1. Робна кућа у Лебану (3014) 2. Модна кућа у Лебану (603) 3. Самопослуга број 73
(280) 4. Пак центар (2462) 5. Управна зграда у Лебану (1854) 6. Централни магацин
(749)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Компјутерска опрема 2) Регистар каса 3) Раф 4) Средишна секција 5) Чеона секција

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (43463) ; Грађевинско земљиште: (41470) (31.114) - у друштвеној својини, (10.356) - у државној својини; Пољопривредно земљиште: (1993) - у државној својини;

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2005. годину

Дин
**EУР
604.000
7.285
25.419.000
306.597
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја прехрамбене робе 2) Продаја текстилне робе 3) Продаја техничке робе 4) Продаја грађевинског материјала
Укупан број запослених: 70; од тога ВСС: 2

2006. годину

Дин
26.552.000
61.297.000

**EУР
315.701
728.815

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће са потпуном одговорношћу Раднички универзитет СЛОБОДАН ЈОВИЋ, КУЧЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 98.000 Дин или 1.221 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 10.000 Дин или 122 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 20.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
101.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130907-1990
Матични број субјекта: 07225628
Делатност субјекта: Образовање

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

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путнички аутомобил (Yugo Кoral)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (119) ; ; Пољопривредно земљиште: (119) - у државној својини;

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2005. годину

Дин
2.281.000
2.319.000

**EУР
27.513
27.971

2006. годину

Дин
2.088.000
3.099.000

**EУР
24.826
36.847

Најважнији производи/услуге: 2) Обука кандидата и образовање
Укупан број запослених: 5; од тога ВСС: 0

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће ВОЈВОДИНА-КОМБИНАТ за промет робе на велико и мало, посредовање, производњу и услуге, СТАРА ПАЗОВА

Шифра аукцијске продаје: 130907-1991
Матични број субјекта: 08010803
Делатност субјекта: Посредовање у специјализованој продаји

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 12.960.000 Дин или 160.677 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.037.000 Дин или 12.854 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.074.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
68.000 Дин

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Зграда I (212) 2. Зграда II (173) 3. Зграда III (74)

1) Канцеларијски намештај и опрема 2) Телефонска централа и телефони

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (1172) ; Грађевинско земљиште: (1172) - у државној својини;

Биланс успеха за:

2005. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
0
1.894.000

**EУР
0
22.845

2006. годину

Дин
0
2.273.000

**EУР
0
27.026

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

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за сакупљање, примарну прераду и промет секундарних сировина КНЕЖЕВАЦ, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 22.846.000 Дин или 283.239 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.742.000 Дин или 33.989 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.483.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
187.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130907-1992
Матични број субјекта: 07056877
Делатност субјекта: Рециклажа металних отпадака и остатака

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

1. Зидани магацин, Ослобођења 39, Београд (корисник) (318) 2. Бетонска зграда,
Ослобођења 39, Београд (корисник) (286) 3. Зграда са пет одељења, Ослобођења
39, Београд (корисник) (319) 4. Зидана зграда за раднике, Ослобођења 39, Београд
(корисник) (99)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Контејнер (10 комада) (Ko1-2) 2) Контејнер (10 комада) (Ko1-Т) 3) Канцеларијски материјал

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (8934) ; Грађевинско земљиште: (8934) - у државној својини;

Биланс успеха за:

2005. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
4.727.000
8.771.000
Најважнији производи/услуге: 1) Прикупљање, рециклажа и трговина секундарним сировинама
Укупан број запослених: 6; од тога ВСС: 0

**EУР
57.016
105.793

2006. годину

Дин
880.000
1.829.000

**EУР
10.463
21.747

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и промет грожђа, вина и алкохолних пића КОСОВОВИНО-КОМЕРЦ, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 77.982.000 Дин или 966.812 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 9.358.000 Дин или 116.017 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 18.716.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 40.000.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130907-1993
Матични број субјекта: 17233815
Делатност субјекта: Производња вина из свежег грожђа

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

1. Производни објекат Пунионица вина са резервоарима, Светог Николе 43,
Београд (842) 2. Магацин I - складишни простор, Светог Николе 43, Београд (328)
3. Магацин II - складишни простор, Светог Николе 43, Београд (475) 4. Управна
зграда, Светог Николе 43, Београд (298) 5. Портирница, Светог Николе 43, Београд
(4)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Линија за флаширање (NEGEMA) 2) Танкови од инокса 3) Електромагнетни мерач протока 4) Резервоар за тврду
воду 5) Парни котао (VAPOREKS 600)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (111025) ; Грађевинско земљиште: (111025) - у државној својини;

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2005. годину

Дин
6.860.000
15.019.000
Најважнији производи/услуге: 1) Флаширање сопствених производа 2) Услужно флаширање
Укупан број запослених: 28; од тога ВСС: 2

**EУР
82.743
181.155

2006. годину

Дин
13.175.000
19.099.000

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу, промет и услуге ДРИНА МЕТАЛ, ЉУБОВИЈА

**EУР
156.649
227.085

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 30.113.000 Дин или 373.339 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.614.000 Дин или 44.801 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.227.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.246.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130907-1994
Матични број субјекта: 17037404
Делатност субјекта: Производња металних конструкција

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

1. Хала за цинковање (590) 2. Зграда друштвеног стандарда (123) 3. Управна зграда
(173) 4. Управна зграда проширени део (80) 5. Магацин (65)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Када за цинковање 2) Када за киселину 3) Када за испирање 4) Када за флуксовање 5) Висећа једноредна
дизелица

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (6832) ; Грађевинско земљиште: (6832) - у друштвеној својини;

Биланс успеха за:

2005. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
20.784.000
27.215.000

**EУР
250.691
328.259

2006. годину

Дин
14.975.000
24.030.000

**EУР
178.051
285.714

Најважнији производи/услуге: 1) Поцинкована роба
Укупан број запослених: 46; од тога ВСС: 0

16) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће кожно текстилне конфекције ''ПРОМЕТ'', ЗАЈЕЧАР
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 45.998.000 Дин или 570.275 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.520.000 Дин или 68.433 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 11.040.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.004.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130907-1995
Матични број субјекта: 07377975
Делатност субјекта: Трговина на велико текстилом

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

1. Продавница, Краљево (48) 2. Продавница, Душанова 36, Ниш (22) 3. Продавница,
Свилајнац (48) 4. Продавница, Неготин (99)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (602) - у државној својини;

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2005. годину

Дин
7.470.000
9.726.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Компјутерска опрема 2) Канцеларијски материјал 3) Дрвени рафови (27 комада) 4) Метални рафови (18 комада)
5) Аутомобил (Lada Riva 2107) 6) Аутомобил (Reno 21 TL48) 7) Аутомобил (Yugo Scala 55 Poly)

**EУР
90.101
117.312

2006. годину

Дин
8.584.000
12.749.000

**EУР
102.063
151.584

Најважнији производи/услуге: 1) Услуге трговине текстилом
Укупан број запослених: 1; од тога ВСС: 31

17) Основни подаци о субјекту приватизације: Хемијска индустрија НЕВЕНА, ЛЕСКОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 142.673.000 Дин или 1.768.831 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 17.121.000 Дин или 212.260 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 34.241.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 19.679.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130907-1996
Матични број субјекта: 07105177
Делатност субјекта: Производња сапуна и сличних препарата

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

1. Зграда козметике (4262) 2. Производна хала сапунаре (1090) 3. Управна зграда
Радне заједнице (1807) 4. Одељење детерџената и картонаже са магацином
Одељење д (900) 5. Магацин готове робе (743) 6. Парна подстаница одељења
пластике и топљења лоја са магацином (1356)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машина за сапонификацију 2) Производна линија (MACONI) 3) Реактор 4) Постројење за екстракцију 5)
Постројење за ланолин 6) Камион (ZATA)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (214217) ; Грађевинско земљиште: (183022) (91.880) - у друштвеној својини, (91.142) - у државној својини; Пољопривредно земљиште: (31195) - у друштвеној својини;

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2005. годину

Дин
**EУР
236.367.000
2.850.990
294.199.000
3.548.542
Најважнији производи/услуге: 1) Дечија козметика 2) Средства за негу лица и тела 3) Средства за негу косе 4) Тоалетни сапун 5) Фуга 6) Лепак за керамичке плочице
Укупан број запослених: 393; од тога ВСС: 39

2006. годину

Дин
230.111.000
340.887.000

**EУР
2.735.997
4.053.112

18) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за извођење инвестиционих радова у земљи и иностранству ХИДРОТЕХНИКА доо, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 67.128.000 Дин или 832.247 *ЕУР-а што представља
67,886 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 8.055.000 Дин или 99.870 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 16.111.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
373.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130907-1997
Матични број субјекта: 07023413
Делатност субјекта: Инжењеринг

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословни простор, Ускочка 8, Београд (право коришћења) (413)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

1) Компјутерска опрема 2) Рачунске машине 3) Канцеларијски намештај и опрема

2005. годину

Дин
1.114.000
22.634.000
Најважнији производи/услуге: 1) Грађевинско - занатски радови 2) Радови на хидрантској мрежи
Укупан број запослених: 9; од тога ВСС: 0

**EУР
13.437
273.005

2006. годину

Дин
1.140.000
18.901.000

**EУР
13.554
224.731

19) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће на акције за извођење рударских и грађевинских радова РГП - ИНПОС - Књажевац, КЊАЖЕВАЦ

Шифра аукцијске продаје: 130907-1998
Матични број субјекта: 07128886
Делатност субјекта: Остали грађевински и специјализовани радови

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

1. Хала бетонских елемената Бошево (1567) 2. Заједнички пословни простор
приземље (205) 3. Пословне просторије и спрат (388) 4. Заједничке пословне
просторије (61)

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 52.921.000 Дин или 656.107 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.351.000 Дин или 78.733 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.701.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.424.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Јамски утоваривач (DIZEL GHH) 2) Јамски утоваривач (DIZEL 110) 3) Багер гусеничар (G 700) 4) Компресор
покретни 5) Камион (FAP)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (57721) ; Грађевинско земљиште: (30577) (15.456) - у друштвеној својини, (15.121) - у државној својини; Пољопривредно земљиште: (17335) (15.827) - у друштвеној својини,

(1.508) - у државној својини; Шумско земљиште: (3823) - у друштвеној својини; Остало земљиште: (5986) - у друштвеној својини;
Биланс успеха за:
2005. годину
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2006. годину

Дин
**EУР
Дин
14.529.000
175.245
17.486.000
20.531.000
247.639
21.510.000
Најважнији производи/услуге: 1) Вађење и брикетирање каменог угља 2) Вађење и брикетирање мрког угља 3) Вађење и брикетирање лигнита 4) Вађење шљунка и песка
Укупан број запослених: 35; од тога ВСС: 2

**EУР
207.907
255.752

20) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за производњу грађевинског материјала КОЛУБАРА - Индустрија грађевинског материјала, ВРЕОЦИ

Шифра аукцијске продаје: 130907-1999
Матични број субјекта: 07091630
Делатност субјекта: Производња креча

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

1. Управна зграда (500) 2. Радионица (708) 3. Магацин отпадног материјала (366) 4.
Зграда мензе (607) 5. Хидратизара и магацин (896) 6. Шахтне пећи (888)

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 220.074.000 Дин или 2.728.444 *ЕУР-а што
представља 69,699 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 26.409.000 Дин или 327.413 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 52.818.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 21.636.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Кречана са четири шахтне пећи 2) Млинско постројење 3) Путничко возило (VW Pasat) 4) Багер (G-L000 XD) 5)
Теретно возило (FAP 2628) 6) Багер (G-1000) 7) Теретно возило (Kamaz 5511) 8) Канцеларијска опрема 9)
Канцеларијски намештај
В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (425453) ; Грађевинско земљиште: (6768) - у друштвеној својини; Пољопривредно земљиште: (418685) - у друштвеној својини;
Биланс успеха за:
2005. годину
2006. годину
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
Дин
163.841.000
1.976.202
245.765.000
174.605.000
2.106.034
227.743.000
Најважнији производи/услуге: 1) Производња печеног и гашеног креча 2) Производња хидратисаног креча 3) Производња и обрада камена 4) Вађење и млевење камена 5) Производња туцаника
Укупан број запослених: 233; од тога ВСС: 5

**EУР
2.922.121
2.707.841

