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

На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001), и члана 5. Уредбе
о продаји капитала и имовине јавном аукцијом ("Службени гласник РС" бр. 45/2001 и 45/2002),
Агенција за приватизацију објављује:

Jавни позив за учешће на јавним АУКЦИЈАМА
Основни подаци о аукцијској продаји

Aукцијску документацију заинтересовани могу купити по цени од: 30.000 динара, након добијања фактуре од стране Агенције за приватизацију. 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, Канцеларија Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10 (V спрат) 21000 Нови Сад - радним данима од 10:00 до 17:00 часова у периоду од 06.02.2003. до 20.02.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 21.02.2003. ГОДИНЕ ДО 17:00 ЧАСОВА.
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 030303 Агенција за приватизацију, Булевар Михајла Пупина 10 (V спрат)".
УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ, ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.
Aукција ће се одржати дана: 03.03.2003. на адреси: Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводине – СПЕНС у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се на истој адреси дана:
03.03.2003. 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
(03.03.2003.) издатим физичким лицима који су држављани Републике Србије. Ако се учесник пријави само за друго надметање средства плаћања могу бити и у обвезницама по основу неисплаћене
девизне штедње грађана које не доспевају закључно са даном продаје капитала (03.03.2003.) издатим физичким лицима који су држављани Републике Србије.
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 06.02.2003. до 20.02.2003., уз претходно утврђену сатницу са Агенцијом за
приватизацију, тел: 021/52-959 или факс: 021/52-967.
*
**

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује, изражена у ЕУР-има, обрачуната је по званичном курсу на дан 30.01.2003. године.
Укупни пословни приходи и расходи за 2000. и 2001. годину, изражени у ЕУР-има, обрачунати су по просечним годишњим реалним курсевима за 2000. и 2001. годину.

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 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, 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 за производњу опеке СТАНДАРД, ГАКОВО
Шифра аукцијске продаје: 030303-0159п
Матични број субјекта: 08181411
Делатност субјекта: Произв. опеке и црепа од глине

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.136.000 Дин или 34.678 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 107.000 Дин или 1.734 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 214.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 328.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (30) 2. Зграда машинска (100)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Пуна опека
Укупан број запослених: 28; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Утоваривач 2) Преса 3) Ланчана дизалица 4) Двоосовинска мешалица

2000. годину
Дин
5.492.000
5.441.000

2001. годину
**EУР
108.752
107.743

Дин
8.048.000
8.031.000

**EУР
135.265
134.979

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће БАЧКА БИЉЕ прерада, БАЧКА ПАЛАНКА
Шифра аукцијске продаје: 030303-0164п
Матични број субјекта: 08058903
Делатност субјекта: Произв. зачина и других
додатака храни

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 31.331.000 Дин или 508.654 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.567.000 Дин или 25.433 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.133.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.657.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Производна хала (1500) 2. Хала складишног простора (1200) 3. Магацин "Холандија" (500) 4. Зграда
котларнице (150) 5. Трафостаница 600 КВ (25)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Маш. за ауто. паковање (МПК 1) 2) Гасна прж. кафе (ГПК 60) 3) Пут. возило (Лада 1500)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
17.631.000
349.129
Укупни пословни приходи
15.261.000
302.198
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Чај - филтер 2) Суво грожђе 3) Кокос брашно 4) Какао прах 5) Рогач млевени
Укупан број запослених: 88; од тога ВСС: 5

2001. годину
Дин
15.042.000
22.668.000

**EУР
252.815
380.988

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Грађевинско индустријско предузеће ГРАЂЕВИНСКИ КОМБИНАТ ОЏАЦИ друштвено предузеће, ОЏАЦИ
Шифра аукцијске продаје: 030303-0269п
Матични број субјекта: 08015139
Делатност субјекта: Високоградња

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 32.935.000 Дин или 534.695 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.647.000 Дин или 26.735 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.294.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.593.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Челични хангар (2) (810) 2. Управна зграда са станом домара (556) 3. Портир. канцел. и центр.
магацин (730) 4. Кухиња са трпезаријом (273)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
8.056.000
Укупни пословни приходи
9.600.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Бетон 2) Бетонски елементи 3) Гашени креч 4) Услуге превоза
Укупан број запослених: 74; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Миксер (Татра 148) 2) Ровокопач (Р. Дакић) 3) Утоваривач (Р. Дакић) 4) Кран (Д-619)

2001. годину
**EУР
159.525
190.099

Дин
8.673.000
13.250.000

**EУР
145.770
222.697

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено грађевинско предузеће ГРАДИТЕЉ, БЕЗДАН
Шифра аукцијске продаје: 030303-0294п
Матични број субјекта: 08046697
Делатност субјекта: Грађевинске инсталације

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 14.149.000 Дин или 229.705 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 707.000 Дин или 11.485 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.415.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.437.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Канцеларија и припр. магацин (80) 2. Гараже у дворишту (710) 3. Нови погон (1.220) 4. Управна
зграда (429) 5. Машинска радионица (387)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
11.508.000
Укупни пословни приходи
10.404.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Грађевинске услуге са материјалом
Укупан број запослених: 58; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Кипер ТАМ 130

2001. годину
**EУР
227.881
206.020

Дин
2.573.000
2.277.000

**EУР
43.245
38.270

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за промет роба и услуга на велико и мало ЈЕДИНСТВО, БАЧ
Шифра аукцијске продаје: 030303-0431
Матични број субјекта: 08574723
Делатност субјекта: Остала трговина на мало –
мешовита роба

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 98.639.000 Дин или 1.601.390 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 9.864.000 Дин или 160.139 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 19.728.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 7.499.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Продав.бр.20-стов.грађ. (1334) 2. Продавница бр.12 (126) 3. Хотел"Централ" (1192) 4. Продавница
бр.4 и бр.37 (390) 5. Робна кућа (1228)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рачунарска опрема (PC Pentium 233MX) 2) Комби Фиат (55KW-tip 290L) 3) Путничко возило
(Golf JXD 336/02) 4) Расхладни уређаји (LTH-Soko) 5) Намештај (Зидне полице)

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
21.971.000
435.069
Укупни пословни приходи
40.380.000
678.678
21.794.000
431.564
Укупни пословни расходи
50.136.000
842.650
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја моторних возила 2) Тргов.на вел.храном, цвећем и раст., месом и прер. 3) Намештај, обућа, одећа, текстил 4) Чврста,течна, гасов.горива 5) Хотели,мот.,
ресторани
Укупан број запослених: 96; од тога ВСС: 1

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу и промет сапуна, козметике и парафармацеутских производа СЛАВИЦА
ПАРАФАРМ, СУБОТИЦА
Шифра аукцијске продаје: 030303-0432
Матични број субјекта: 08677336
Делатност субјекта: Производња сапуна и сл.
препарата

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 36.912.000 Дин или 599.253 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.691.000 Дин или 59.925 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.382.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.700.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
Б) Најзначајнија опрема:
1. Административна зграда (1154) 2. Производна хала (1435) 3. Магацин сировина (1125) 4. Магацин
1) Сапунска линија 2) Линија шампона (НПК 6, МИН, Ниш) 3) Линија дезинфекције (НПК 6,
амбалаже (485) 5. Магацин гор. произв. (379)
МИН, Ниш) 4) Линија аутокозметике 5) Линија за про. крема (Colibrimatic)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште:
Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
35.397.000
700.931
Укупни пословни приходи
42.897.000
720.978
32.330.000
640.198
Укупни пословни расходи
47.355.000
795.904
Најважнији производи/услуге: 1) Про. тоалет. сапуна разл. грамажа 2) Про. сред. за дезинфекцију 3) Про. сред из обл. аутокозметике 4) Про. сред. за прање и чишћ. у домаћ. 5) Про. срд. за негу косе
и тела
Укупан број запослених: 111; од тога ВСС: 4

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ЧЕЛИК, БАЧКИ ЈАРАК
Шифра аукцијске продаје: 030303-0433
Матични број субјекта: 08059012
Делатност субјекта: Производња металних
конструкција

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 3.789.000 Дин или 61.521 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 379.000 Дин или 6.152 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 758.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 982.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (287) 2. Производна хала (2675) 3. Фарбара (237) 4. Стругара (511) 5. Котларница
(117)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Хидраулична преса 200 т (Јелшинград) 2) Хидрауличне маказе (Јелшинград) 3) Миг-Маг 4)
Аутодизалица (Татра) 5) Комби (Ивеко)

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
11.280.000
223.366
Укупни пословни приходи
18.073.000
12.706.000
251.604
Укупни пословни расходи
19.074.000
Најважнији производи/услуге: 1) Израда и монтажа челич.констр. 2) Израда грађ.браварије 3) Покривачки радови 4) Лимарски радови 5) Услуге хладног облик.матер.
Укупан број запослених: 49; од тога ВСС: 2

**EУР
303.758
320.582

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за израду, оправку и одржавање мерних инструмената ВАГАР, СУБОТИЦА
Шифра аукцијске продаје: 030303-0434
Матични број субјекта: 08065578
Делатност субјекта: Производња мерних инструмената
и апарата

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 560.000 Дин или 9.084 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 56.000 Дин или 908 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 112.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 101.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Радионица са канцеларијом (211)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
2.589.000
Укупни пословни приходи
2.558.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Одржав. мерних инструмената 2) Оправка мерних инструмената
Укупан број запослених: 10; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Апарат за испитивање мер. полуга 2) Путничко возило Лада караван (Рива 1300) 3) Тара
тегови од 500 кг 4) Камион са дизалицом (Фап)
2001. годину
**EУР
51.267
50.653

Дин
4.818.000
4.752.000

**EУР
80.978
79.868

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Пољопривредно предузеће ЕКОНОМИЈА друштвено предузеће, ЈАРКОВАЦ
Шифра аукцијске продаје: 030303-0435
Матични број субјекта: 08057761
Делатност субјекта: Гајење жита и других усева и
засада

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 165.694.000 Дин или 2.690.012 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 16.569.000 Дин или 269.001 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 33.139.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.814.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Машинска радионица (120) 2. Магацин мешаона сточ. храна (240) 3. Овчарник (140) 4. Магацин
поњ. апотеке (300)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Трактор (МТЗ-82вук) 2) Трактор (МТЗ-820) 3) Трактор (ЗТС-16245) 4) Трактор (МТЗ-820Бел.)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
23.958.000
474.416
Укупни пословни приходи
26.783.000
530.356
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Пшеница 2) Јечам(озими,јари) 3) Кукуруз 4) Сунцокрет 5) Шећерна репа
Укупан број запослених: 105; од тога ВСС: 2

2001. годину
Дин
53.855.000
47.912.000

**EУР
905.156
805.271

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за промет возила и делова МЕХАНИЗАЦИЈА са п.о., ПАНЧЕВО
Шифра аукцијске продаје: 030303-0436
Матични број субјекта: 08048428
Делатност субјекта: Трговина на мало возилима

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 198.000 Дин или 3.208 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 20.000 Дин или 321 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 40.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 142.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Комплекс у индус. зони (447) 2. Зграда (648) 3. Комплекс у центру града (352) 4. Гараже (96)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Резервни делови
Укупан број запослених: 34; од тога ВСС: 1

2000. годину
Дин
7.568.000
7.573.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Аутомобил (Застава 624) 2) Аутомобил застава (Поли 101) 3) Бос - сто 4) Егализарка

2001. годину
**EУР
149.861
149.960

Дин
11.549.000
13.790.000

**EУР
194.107
231.772

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено браварско занатско предузеће ОКОВ, НОВИ САД
Шифра аукцијске продаје: 030303-0437
Матични број субјекта: 08066523
Делатност субјекта: Производња браварске
столарије

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 5.640.000 Дин или 91.572 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 564.000 Дин или 9.157 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.128.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 484.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Тестера за метал 2) Пећ (TEA 3,5 kw) 3) Апарат за варење 4) Брусилица (GVS)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
5.808.000
Укупни пословни приходи
4.366.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Завршни радови у грађевинарству
Укупан број запослених: 16; од тога ВСС: 0

2001. годину
**EУР
115.010
86.455

Дин
7.968.000
5.091.000

**EУР
133.920
85.566

12) Основни подаци о субјекту приватизације: АГРО-УНИВЕРЗАЛ АД за унутрашњу и спољну трговину, КАЊИЖА
Шифра аукцијске продаје: 030303-0438
Матични број субјекта: 08126054
Делатност субјекта: Трговина на велико
фармацеутским производима

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.687.000 Дин или 76.090 *ЕУР-а
што представља 67,62 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 469.000 Дин или 7.609 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 937.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 442.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословна зграда (215) 2. Гаража (24)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
10.769.000
Укупни пословни приходи
11.050.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико фармацеутским производима
Укупан број запослених: 10; од тога ВСС: 3

Б) Најзначајнија опрема:
1) Канцеларијски намештај (Tvin) 2) Телефонска централа (Panasonic) 3) Компјутери (PC-486)
4) Путнички аутомобил (Reno 25 TX)
2001. годину
**EУР
213.248
218.812

Дин
24.899.000
25.944.000

**EУР
418.485
436.048

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ПРЕРАДА ДРВЕТА са п.о., АДА
Шифра аукцијске продаје: 030303-0439
Матични број субјекта: 08239002
Делатност субјекта: Производња резане грађе

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 9.581.000 Дин или 155.551 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 958.000 Дин или 15.555 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.916.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 578.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Гатерска кућа (341) 2. Трафо станица (21) 3. Управна зграда (55) 4. Браварска радионица (103) 5.
Гаража за трактор (115)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Моторна тестера (Huskvarna) 2) Моторна тестера (Echo g700)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
13.770.000
272.673
Укупни пословни приходи
12.900.000
255.446
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Рез. елементи од јеловине 2) Рез. елементи од тополе 3) Рез. елементи од буковине 4) Палете 5) Талпе
Укупан број запослених: 27; од тога ВСС: 0

2001. годину
Дин
19.523.000
19.479.000

**EУР
328.129
327.389

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће КОРПАРА, АПАТИН
Шифра аукцијске продаје: 030303-0440
Матични број субјекта: 08062005
Делатност субјекта: Производња предмета од сламе,
прућа и сл.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 23.496.000 Дин или 381.457 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.350.000 Дин или 38.146 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.699.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 170.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Рад. за плетење (577) 2. Маш. љуш. и столарија (539) 3. Магацин готове робе (896) 4. Ролетара
(162) 5. Складиште (1200)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (51130) Пољопривредно земљиште: (2090179)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
4.029.000
Укупни пословни приходи
3.796.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Екструдер амут. (ДНР 3/10 АС70Д) 2) Екструдер амут. 3) Екструдер ћерини (ТР-60/3П) 4)
Камион (Мерцедес) 5) Трактори (3 ком.)
2001. годину
**EУР
79.782
75.168

Најважнији производи/услуге: 1) Намештај 2) Ситна галантерија 3) ПВЦ ламперија 4) ПВЦ цеви за пластеник 5) ПВЦ цеви за поливање
Укупан број запослених: 51; од тога ВСС: 3

Дин
10.073.000
8.796.000

**EУР
169.299
147.836

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Деоничарско друштво СОМБОРМЛИН, СОМБОР
Шифра аукцијске продаје: 030303-0441
Матични број субјекта: 08300879
Делатност субјекта: Производња млинских
производа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 25.691.000 Дин или 417.095 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.569.000 Дин или 41.709 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.138.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 12.750.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Млин (480) 2. Силос капацитета 2200 вагона (1200) 3. Магацин гот. производа (720) 4. Машинска
радионица (72) 5. Колска вага са кућицом (150)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (898000) Пољопривредно земљиште: (20600)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
Укупни пословни приходи
23.340.000
Укупни пословни расходи
28.789.000
Најважнији производи/услуге: 1) Брашно 2) Тесто 3) Услуге складиштења
Укупан број запослених: 109; од тога ВСС: 5

Б) Најзначајнија опрема:
1) Сушаре за житарице (Цер Чачак) 2) Кип. платформа (УТВА) 3) Пекарица за брашно
(Volanda) 4) Машина за тесто (Permidijana) 5) Машина за тесто (La prestidjosa)
2001. годину
**EУР
462.178
570.079

Дин
119.655.000
127.041.000

**EУР
2.011.063
2.135.201

16) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за прераду и конзервирање воћа и поврћа ФАБРИКА КОНЗЕРВИ И ХЛАДЊАЧА, ТИТЕЛ
Шифра аукцијске продаје: 030303-0442
Матични број субјекта: 08256128
Делатност субјекта: Прерада и конзервисање воћа и
поврћа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 12.152.000 Дин или 197.288 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.215.000 Дин или 19.729 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.430.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.198.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хала са маг. и упр. зграда (8640) 2. Зграда нове хладњаче (2256) 3. Зграда нове котларнице (247) 4.
Објекат портирнице (45) 5. Трафостаница 2 X 630 КВА (21)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Трактор) 2) Тракторска приколица 3) Телефакс (Панасоник) 4) Телефакс (PF 2200)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
34.795.000
689.010
Укупни пословни приходи
32.353.000
640.653
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Замрзнут грашак 2) Грашак стерилисан 3) Боранија замрзнута 4) Боранија стерилисана 5) Краставац
Укупан број запослених: 104; од тога ВСС: 1

2001. годину
Дин
34.548.000
44.677.000

**EУР
580.658
750.899

17) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за производњу кожне галантерије МЕРКУР, БАЧКА ПАЛАНКА
Шифра аукцијске продаје: 030303-0443
Матични број субјекта: 08005591
Делатност субјекта: Произв. предмета од коже

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 143.379.000 Дин или 2.327.734 *ЕУР-а
што представља 69,832 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 14.338.000 Дин или 232.773 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 28.676.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 17.964.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (896) 2. Производна хала-картонажа и механика (351) 3. Производне халекројачница, стратик, припрема (4743) 4. Стол. магацин и коферско (4722) 5. Ресторан и кантина (1271)
6. Пословни простор, Ломина Београд (82) 7. Продавнице (7 локала у Србији) (441)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (10788)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
50.372.000
Укупни пословни приходи
60.785.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Маш. за кројење картона (Pero) 2) Шиваћа машина (Pfaff) 3) Шиваћа машина (Singer) 4)
Шиваћа машина (Adler) 5) Маш. за тањење ивица (Fortuna) 6) Машина пресовање о коже

2001. годину
**EУР
997.465
1.203.663

Најважнији производи/услуге: 1) Путни кофери 2) Путне торбе 3) Аташе кофери 4) Актовке 5) Женске ташне
Укупан број запослених: 442; од тога ВСС: 11

Дин
92.419.000
116.240.000

**EУР
1.553.313
1.953.679

