Теразије 23, 11000 Београд, Југославија
тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у тексту Jaвног позива за учешће на јавним
аукцијама који је објављен у дневном листу «Политика», дана 15. јануара 2003. године, поткрала грешка, па се
даје:

Исправка Јавног позива за учешће на јавним аукцијама

У Јавном позиву, у делу који се односи на Основне податке о субјекту приватизације за Друштвено предузеће за производњу електроенергетске опреме «БУДУЋНОСТ» из Параћина,
уместо података који су објављени, треба да стоје следећи подаци:

Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу електроенергетске опреме БУДУЋНОСТ, ПАРАЋИН
Шифра аукцијске продаје: 180203-0366
Матични број субјекта: 07115865
Делатност субјекта: ПРОИЗВ. ИЗОЛОВАНЕ ЖИЦЕ И
КАБЛОВА

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 296.694.000 Дин или 4.816.764 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 40.739.000 Дин или 661.389 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 81.478.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 21.281.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Производна хала I (2.250) 2. Производна хала II (1980) 3. Производна хала III (1440) 4. Пословна
зграда (управа) (319) 5. Монтажна пословна зграда (76)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (47631)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
307.576.000
Укупни пословни приходи
226.591.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Машина за поужавање ("Скет") 2) Машина за поужавање ("R-37) 3) Линија за изолацију и
поужавање ("ДС 4/1/2 и 2/1/2, трафалгар) 4) Машина за извлачење и жарење бакра ("Синхро")
5) Центрифуга са аутоматом

2001. годину
Дин
**EУР
467.215.000
7.852.617
399.538.000
6.715.150
Најважнији производи/услуге: 1) Прерада алуминијума и бакра 2) Производња жичаних производа 3) Производња електроопреме 4) Производња бетонских стубова за пренос ел. енерг. 5)
Производња осталих производа од бетона
Укупан број запослених: 291; од тога ВСС: 17
**EУР
6.090.614
4.486.950

