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: 30000 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, Булевар Михајла Пупина 10 (V спрат), - радним данима од 10:00 до 17:00 часова у периоду од 19.02.2003. до 07.03.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 10.03.2003. 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 170303 Агенција за приватизацију, Булевар Михајла Пупина 10, 21000 Нови Сад".
УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ, ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.
Aукција ће се одржати дана: 17.03.2003. на адреси: Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се на истој адреси дана:
17.03.2003. 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
(17.03.2003.) 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 (17.03.2003.) 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 19.02.2003. до 06.03.2003., уз претходно утврђену сатницу са Агенцијом за
приватизацију, тел: 021/529-59; или факс: 021/529-67.
*
**

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује, изражена у ЕУР-има, обрачуната је по званичном курсу на дан 13.02.2003. 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 ТРАНСПОРТ са п.о., БЕЧЕЈ
Шифра аукцијске продаје: 170303-0471
Матични број субјекта: 08069573
Делатност субјекта: Превоз робе у друмском
саобраћају

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.401.000 Дин или 38.984 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 240.000 Дин или 3.898 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 480.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 185.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Радионица за одржав. и оправке (375) 2. Управна зграда (76) 3. Гаража за смештај возила (215) 4.
Складиште за уље (54)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
498.000
Укупни пословни приходи
520.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Превоз робе у друмском саобраћају
Укупан број запослених: 5; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Камион (ФАП 1414) 2) Камион (ФАП 1414) 3) Камион (ФАП 1414) 4) Аутомобил (Заст. скала)

2001. годину
**EУР
9.861
10.297

Дин
618.000
1.108.000

**EУР
10.387
18.622

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће СИТ-САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ, ЗРЕЊАНИН
Шифра аукцијске продаје: 170303-0472
Матични број субјекта: 08000859
Делатност субјекта: Превоз робе у друмском
саобраћ.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 23.071.000 Дин или 374.558 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.307.000 Дин или 37.456 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.614.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.902.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (630) 2. Гаража (304) 3. Механичарска радионица (750) 4. Управна зграда-вила
(150) 5. Бензинска пумпа (50)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Камион-тегљач(8 комада) (Mercedes) 2) Камион-тегљач(6 комада) (FAP 1626 VB DT) 3)
Камион-тегљач(5 комада) (FAP 1620 BDT) 4) Камион-тегљач(1 комад) (Scania FPPJ) 5) Камионхладњача(2 комада) (Merc 1213H)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
27.844.000
551.366
Укупни пословни приходи
43.314.000
23.655.000
468.416
Укупни пословни расходи
43.993.000
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на мало 2) Трговина на велико 3) Спољна трговина 4) Оправка мот.возила 5) Одрж.и контр.техн.испр.
Укупан број запослених: 85; од тога ВСС: 2

2001. годину
**EУР
727.991
739.403

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Трговинско друштвено предузеће ПОЉООПРЕМА, ВРБАС
Шифра аукцијске продаје: 170303-0473
Матични број субјекта: 08144141
Делатност субјекта: Остала трг. на велико

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 11.654.000 Дин или 189.207 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.165.000 Дин или 18.921 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.331.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.625.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда 2. Зграда "Пољотурса" (86) 3. Метални хангар (709) 4. Приручни магацин (165) 5.
Објекат за техничке послове (120)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Трговинске услуге
Укупан број запослених: 43; од тога ВСС: 0

2000. годину
Дин
30.407.000
29.305.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Теретно возило пикап НС 296-293 2) Теретно возило пикап НС 340-237 3) Застава ЈугоСкала 101/55 4) Телефонска централа
2001. годину
**EУР
602.119
580.297

Дин
49.697.000
49.688.000

**EУР
835.272
835.121

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Грађевинско,пројектно,туристичко акционарско друштво АТЕЉЕ, НОВИ САД
Шифра аукцијске продаје: 170303-0474
Матични број субјекта: 08119830
Делатност субјекта: Ост. грађевински и
специјализовани радови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 11.367.000 Дин или 184.549 *ЕУР-а
што представља 47,054 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.364.000 Дин или 22.146 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.728.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: : 663.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (588) 2. Ресторан"Барутана" (856) 3. Локал у Партиз.базама (37)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
2.729.000
Укупни пословни приходи
3.316.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Пружање угоститељских услуга у ресторану
Укупан број запослених: 20; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Путнички ауто (Opel Vektra) 2) Маш.за посуђе (Candy) 3) Машина за чаше (Indesit) 4)
Витрина за десерт (Solarev)
2001. годину
**EУР
54.040
65.663

Дин
4.762.000
5.382.000

**EУР
80.036
90.457

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу конфекције БЕПОТЕКС доо, БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО
Шифра аукцијске продаје: 170303-0475
Матични број субјекта: 08586551
Делатност субјекта: Произв. др. одевних предмета и
прибора

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.452.000 Дин или 39.815 *ЕУР-а
што представља 34,062 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 245.000 Дин или 3.982 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 490.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 481.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Грађевинска хала (520)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Опрема топлане - котларнице

Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге дораде конфекције
Укупан број запослених: 4; од тога ВСС: 1

2000. годину
Дин
294.000
237.000

2001. годину
**EУР
5.822
4.693

Дин
931.000
681.000

**EУР
15.648
11.446

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено фризерско предузеће ПРВИ МАЈ, НОВИ САД
Шифра аукцијске продаје: 170303-0476
Матични број субјекта: 08038511
Делатност субјекта: Фризерски и др. третмани за
улепшавање

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 6.077.000 Дин или 98.665 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 608.000 Дин или 9.866 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.215.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 474.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (233) 2. Фризерски салон (68) 3. Фризерски салон (121) 4. Фризерски салон (56) 5.
Фризерски салон (32)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Теретно возило (Застава Поли) 2) Персонални рачунар (Pentium 2) 3) Штампач (Epson) 4)
Фризерска опрема 5) Клима уређај

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
4.665.000
92.376
Укупни пословни приходи
6.937.000
5.067.000
100.337
Укупни пословни расходи
8.726.000
Најважнији производи/услуге: 1) Фризерске услуге за жене 2) Фризерске услуге за мушкарце 3) Педикирске услуге 4) Уcлуге продаје 5) Козметичке услуге
Укупан број запослених: 65; од тога ВСС: 0

2001. годину
**EУР
116.592
146.660

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће НАПРЕДАК сервис, ремонт и промет моторних возила и делова, БАЧКА ПАЛАНКА
Шифра аукцијске продаје: 170303-0478
Матични број субјекта: 08005800
Делатност субјекта: Одржавање и оправка моторних
возила

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 31.374.000 Дин или 509.357 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.137.000 Дин или 50.936 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.275.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.945.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хала машинске обраде(605) 2. Хала техн. прегл. и управ. згр. (535) 3. Пријемно предајни пункт (46)
4. Хала ауто сервиса (1672) 5. Магацин рез. делова и продавн. (308)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
22.266.000
Укупни пословни приходи
19.086.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Велепродаја 2) Малопродаја 3) Транзит 4) Услуге 5) Готови производи
Укупан број запослених: 82; од тога ВСС: 3

Б) Најзначајнија опрема:
1) Компресори (Ек-500) 2) Дизалице (Зут) 3) Брусилице (Ку 20 Це) 4) Стругови (Ада, Па 22)

2001. годину
**EУР
440.911
377.941

Дин
21.770.000
20.743.000

**EУР
365.895
348.634

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за инжењеринг и пројектовање ИНВЕСТ-ПРОЈЕКТ, БЕЧЕЈ
Шифра аукцијске продаје: 170303-0479
Матични број субјекта: 08470715
Делатност субјекта: Пројектовање грађевинских и
др. објеката

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.457.000 Дин или 39.895 *ЕУР-а
што представља 61,124 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 246.000 Дин или 3.990 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 491.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 82.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Део стан. послов. зграде (195) 2. Део стан. послов. зграде (25) 3. Припадајући део продрума (50)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуга пројектовања
Укупан број запослених: 10; од тога ВСС: 1

2000. годину
Дин
674.000
693.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Штампач (610 С НР)

2001. годину
**EУР
13.347
13.723

Дин
1.111.000
1.330.000

**EУР
18.673
22.354

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено занатско услужно предузеће ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР, ПАНЧЕВО
Шифра аукцијске продаје: 170303-0480
Матични број субјекта: 08113122
Делатност субјекта: Одржавање, оправка биро и сл.
машина

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 28.469.000 Дин или 462.185 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.847.000 Дин или 46.218 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.694.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 8.553.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда (650) 2. Управна зграда (300) 3. Електросервис (250) 4. Гараже и надстрешница (306)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
14.718.000
Укупни пословни приходи
16.926.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Сервис и ремонт 2) Електромонтажа
Укупан број запослених: 71; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Бушилице-ручне 2) Возила 3) Тел. цен. и телефони 4) Телефакс

2001. годину
**EУР
291.446
335.168

Дин
20.785.000
26.552.000

**EУР
349.339
446.267

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за урбан.пројектов.и инжењеринг ИНВЕСТ-ЗАВОД, БЕЧЕЈ
Шифра аукцијске продаје: 170303-0481
Матични број субјекта: 08470707
Делатност субјекта: Пројектовање грађевинских и
др. објеката

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.240.000 Дин или 36.370 *ЕУР-а
што представља 63,077 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 224.000 Дин или 3.637 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 448.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 91.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословна зграда (262)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рачунар (РС 386 SX)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
150.000
Укупни пословни приходи
157.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Урбанизам,пројектовање и инжењеринг
Укупан број запослених: 3; од тога ВСС: 1

2001. годину
**EУР
2.970
3.109

Дин
241.000
313.000

**EУР
4.051
5.261

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено занатско производно предузеће МОНТАЖА са п.о., ШИД
Шифра аукцијске продаје: 170303-0482
Матични број субјекта: 08017034
Делатност субјекта: Остали инсталациони радови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 324.000 Дин или 5.254 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 32.000 Дин или 525 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 65.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 194.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Кухиња, сала и брав. радионица (504) 2. Управна зграда са радионицом (652) 3. Зграда пластике и
лимарије (210) 4. Пословни простор (462)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Путничко возило (Опел Кадет) 2) Теретно возило (3,8 АДПК) 3) Телефакс Панасоник (KXF
180)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
533.000
10.554
Укупни пословни приходи
904.000
17.901
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Грађевинска ламперија 2) Грађевинска браварија 3) Металостругарске услуге 4) Увођење централног грејања
Укупан број запослених: 7; од тога ВСС: 1

2001. годину
Дин
1.521.000
1.913.000

**EУР
25.564
32.152

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ЦИГЛАНА са п.о., БАЈМОК
Шифра аукцијске продаје: 170303-0483
Матични број субјекта: 08160201
Делатност субјекта: Произв. опеке и црепа од глине

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 9.492.000 Дин или 154.106 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 949.000 Дин или 15.411 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.898.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.155.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (99) 2. Трпезарија (71) 3. Шупа за циглу (672) 4. Подрум за гориво (44) 5. Велика
шупа за цигле (840)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Пуна опека
Укупан број запослених: 56; од тога ВСС: 0

2000. годину
Дин
7.921.000
7.512.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Вагум агрегат (ВА 500/45) 2) Пулт команди 3) Циркулар за резање 4) Камион (ТАМ 110 т)

2001. годину
**EУР
156.851
148.752

Дин
10.763.000
13.348.000

**EУР
180.897
224.344

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за грађевинарство и трговину ИЗОМОНТЕР, НОВИ САД
Шифра аукцијске продаје: 170303-0484
Матични број субјекта: 08694478
Делатност субјекта: Ост. грађевински и
специјализовани радови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.855.000 Дин или 78.815 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 485.000 Дин или 7.882 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 971.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 880.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (131) 2. Спаваона (38) 3. Портирница (13) 4. Надстрешница (137)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Теретно возило (Застава 35-8а) 2) Путничко возило (Golf) 3) Путничко возило (Застава Југо)
4) Виљушкар (Победа) 5) Комби (Застава)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
9.071.000
179.624
Укупни пословни приходи
7.640.000
151.287
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Хидроизолатерске услуге 2) Термоизолатерске услуге 3) Израда индустријских подова
Укупан број запослених: 13; од тога ВСС: 1

2001. годину
Дин
7.584.000
8.461.000

**EУР
127.466
142.206

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво бродоградилиште АПАТИН, АПАТИН
Шифра аукцијске продаје: 170303-0485
Матични број субјекта: 08027609
Делатност субјекта: Изградња и оправка бродова

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 83.544.000 Дин или 1.356.316 *ЕУР-а
што представља 65,38 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 10.025.000 Дин или 162.758 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 20.051.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 19.209.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Хале (5 ком.) (6000) 2. Механиз. навоз. челична конструкција (1800) 3. Управна зграда (604) 4. Хала
припреме (3952) 5. Радионица столарског одржавања (898)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (84370)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
52.022.000
Укупни пословни приходи
62.186.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Синхро лифт 2) Мостне дизалице 3) Аутодизалице (Т2 Б3) 4) Хидраулична преса (ХР 220) 5)
Универзални стругови (ПА 631)
2001. годину
**EУР
1.030.139
1.231.406

Најважнији производи/услуге: 1) Речно морски бродови 2) Реморкери 3) Самохотке 4) Багери 5) Остали пловни објекти
Укупан број запослених: 417; од тога ВСС: 6

Дин
62.671.000
87.787.000

**EУР
1.053.330
1.475.461

