На основу члана 38. Закона o приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07 ), и члана 9.
Уредбе о продаји капитала и имовине јавном аукцијом („Службени гласник РС” бр. 52/05 и 91/07),
Агенција за приватизацију објављује:
Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија
тел: 011/3020-842,011/3020-803 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:
Булевар Михајла Пупина 10 (5 спрат), Нови Сад од 9:00 до
16:30 часова у периоду од 30.04.2008. до 11.06.2008. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 12.06.2008. ГОДИНЕ ДО 16:30
Попуњена 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 200608,
Булевар
Михајла Пупина 10 (5 спрат), Нови Сад”.
УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ,
ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ
ОДБИЈЕНА.

AУКЦИЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА: 20.06.2008.
на адреси: Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар ВојводинаСПЕНС у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће
се на истој адреси дана:
20.06.2008. 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 (20.06.2008.) 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 (20.06.2008.)
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 у року од 21 дан од дана
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 30.04.2008. до 11.06.2008., уз претходно утврђену сатницу
са Агенцијом за приватизацију, тел: 021/452-959.

* Укупна процењена вредност капитала који се приватизује, изражена у ЕУР-има, обрачуната је по званичном курсу на дан 29.04.2008. 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 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: Ветеринарска станица БЕЧЕЈ, БЕЧЕЈ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 21.117.000 Дин или 264.175 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.402.000 Дин или 17.541 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.804.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
231.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 200608-2255п
Матични број субјекта: 08069549
Делатност субјекта: Ветеринарске активности

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

1. Пословна зграда - право коришћења (170) 2. Амбуланта - право коришћења
(128) 3. Шупе - право коришћења (128) 4. Гаража 1 - право коришћења (28)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Аутомобил (Jugo koral 55) 2) Аутомобил (Jugo koral 55) 3) Гасна инсталација 4) Прскалица (Stil - 05) 5) Читач
комада 3 (Bachome)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (2118) ; Грађевинско земљиште: (3317) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2006. годину

Дин
11.788.000
11.149.000

**EУР
140.158
132.560

2007. годину

Дин
15.032.000
14.021.000

**EУР
187.985
175.341

Најважнији производи/услуге: 1) Узгој говеда и бивола, производња млека 2) Узгој оваца, коња, коза, магараца, мула 3) Узгој свиња 4) Узгој живине 5) Трговина на велико фармацеутским производима 6) Посредовање у продаји
пољопривредних сировина, живих животиња и полупроизвода
Укупан број запослених: 17; од тога ВСС: 5

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Ветеринарска станица БАЧ, БАЧ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 21.132.000 Дин или 264.360 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.442.000 Дин или 18.044 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.885.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
145.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 200608-2267п
Матични број субјекта: 08656843
Делатност субјекта: Ветеринарске активности

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

В) Земљиште (м²): ;

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Трихиноскоп 2) Трихиноскоп са екраном 3) Контејнер за течни азот 4) Контејнер за течни азот 5) Фискална
каса
2006. годину

2007. годину

Дин
**EУР
Дин
**EУР
11.651.000
138.529
12.037.000
150.530
11.046.000
131.336
11.511.000
143.952
Најважнији производи/услуге: 1) Узгој говеда и бивола, производња млека 2) Издавање и справљање лекова по рецептури 3) Трговина на мало медицинским препаратима и ортопедским помагалима 4) Трговина на велико
фармацеутским производима 5) Узгој свиња 6) Узгој живине
Укупан број запослених: 10; од тога ВСС: 3

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Ветеринарска станица ЖАБАЉ, ЖАБАЉ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 18.230.000 Дин или 228.059 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.989.000 Дин или 24.879 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.977.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
206.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 200608-2295
Матични број субјекта: 08408769
Делатност субјекта: Ветеринарске активности

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

1. Пословни објекат - право коришћења (225) 2. Помоћни објекти - право
коришћења (49) 3. Зграда амбуланте - право коришћења (85) 4. Зграда - магацин и
гаража - право коришћења (170) 5. Помоћни објекти - право коришћења (60) 6.
Пословни објекат - сукорисник (191)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Трихинелоскоп (4 комада) 2) Трихиноскоп-оптико 3) Контејнер за семе (2 комада) 4) Контејнер 5) Микроскоп

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (6504) ; Грађевинско земљиште: (6504) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2006. годину

Дин
8.225.000
7.525.000

**EУР
97.794
89.471

2007. годину

Дин
11.885.000
9.249.000

**EУР
148.629
115.665

Најважнији производи/услуге: 1) Лечи оболеле животиње 2) Врши дијагностичка испитивања у циљу откривања заразних и других болести животиња 3) Спроводи ветеринарско-санитарне мере репродукције животиња 4) Спроводи
мере у карантину над животињама
Укупан број запослених: 11; од тога ВСС: 7

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Јавна установа Ветеринарска станица БАЧКА ТОПОЛА, ПАЧИР
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 19.611.000 Дин или 245.338 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.552.000 Дин или 31.920 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.103.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
155.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 200608-2296
Матични број субјекта: 08373531
Делатност субјекта: Ветеринарске активности

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

1. Објекат пољопривреде, Бачка Топола (125) 2. Објекат пољопривреде, Стара
Моравица-корисник (9580) 3. Објекат пољопривреде, Мали Иђош-корисник (1260)
4. Стамбена зграда, Фекетић-корисник (356) 5. Стамбена зграда, Ловћенацкорисник (219)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Трихиноскоп (7 комада) 2) Лабораторијска опрема 3) Путничко возило (YUGO) 4) Канцеларијска опрема

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (1930) ; Грађевинско земљиште: (1930) - у државној својини

Биланс успеха за:

2006. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
34.356.000
34.048.000

**EУР
408.489
404.827

2007. годину

Дин
48.964.000
46.995.000

**EУР
612.326
587.702

Најважнији производи/услуге: 1) Говеда 2) Коњи 3) Свиње 4) Живина
Укупан број запослених: 13; од тога ВСС: 23

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Јавна ветеринарска станица ПЕЋИНЦИ, ПЕЋИНЦИ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 23.463.000 Дин или 293.528 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.064.000 Дин или 38.329 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.128.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
728.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 200608-2297
Матични број субјекта: 08071616
Делатност субјекта: Ветеринарске активности

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

1. Управна зграда и амбуланта - корисник (134) 2. Амбуланта - корисник (41)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путнички аутомобил (ZASTAVA 101) 2) Путнички аутомобил (2 комада) (JUGO TEMPO) 3) Микроскоп 4)
Трихиноскоп (2 комада) 5) Путнички аутомобил (2 комада) (JUGO 45)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (1283) ; Грађевинско земљиште: (1283) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2006. годину

2007. годину

Дин
**EУР
Дин
**EУР
16.550.000
196.778
17.975.000
224.789
16.801.000
199.762
19.163.000
239.645
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге у узгоју животиња, осим ветеринарских услуга, репродукција и сузбијање стерилитета 2) Трговина на мало сточном храном, лековима 3) Ветеринарско-санитарни преглед животиња за
клање и производњу животињског порекла 4) Ветеринарске активности
Укупан број запослених: 16; од тога ВСС: 6

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Јавна установа Ветеринарска станица ИРИГ, ИРИГ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.331.000 Дин или 91.710 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 880.000 Дин или 11.005 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.759.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
31.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 200608-2298
Матични број субјекта: 08132747
Делатност субјекта: Ветеринарске активности

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

1. Зграда Ветеринарске станице - носилац права коришћења (226) 2. Стамбени део
зграде - носилац права коришћења (94) 3. Настрешница - носилац права
коришћења (32) 4. Гаража - носилац права коришћења (30)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Трихиноскоп са екраном 2) Канцелариска опрема

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (1934) ; Грађевинско земљиште: (1934) - у државној својини

Биланс успеха за:

2006. годину

2007. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
4.277.000
4.711.000

**EУР
50.853
56.013

Дин
5.689.000
5.252.000

**EУР
71.145
65.680

Најважнији производи/услуге: 1) Ветеринарске активности
Укупан број запослених: 6; од тога ВСС: 3

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за кинематографију TERRA FILM, НОВИ САД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 31.301.000 Дин или 391.576 *ЕУР-а што представља
67,949 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.756.000 Дин или 46.989 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.512.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
441.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 200608-2299
Матични број субјекта: 08169055
Делатност субјекта: Кинематографија и видео производња

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Управна зграда (308) 2. Гаража (52)

1) Канцеларијски намештај 2) Уметничка слика 3) Писаћа машина (Olimpia)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (874) ; Грађевинско земљиште: (874) - у државној својини

Биланс успеха за:

2006. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
3.503.000
41.650
3.563.000
42.364
Најважнији производи/услуге: 1) Производња дугометражне и краткометражне филмове 2) Производња документарних и комерцијалних филмова
Укупан број запослених: 4; од тога ВСС: 1

2007. годину

Дин
2.108.000
3.642.000

**EУР
26.362
45.545

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво ИЗБОР за промет робе на велико и мало, БАЧКА ПАЛАНКА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 178.572.000 Дин или 2.233.950 *ЕУР-а што
представља 57,512 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 21.429.000 Дин или 268.074 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 42.857.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
9.462.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 200608-2300
Матични број субјекта: 08574715
Делатност субјекта: Остала трговина на мало - мешовита роба

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

1. Грађевински објекти робна кућа (4279) 2. Гаража и портирница робне куће (314)
3. Зграда од камена Избор Товаришево (116)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Камион (Mercedes 1617c) 2) Машина за паковање (зрнаста роба) (Parker FP200) 3) Машина за паковање
(прашкаста роба) (Parker) 4) Канцеларијска опрема 5) Агрегат (DEA 6.5 TE)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (9353) ; Грађевинско земљиште: (8420) у друштвеној својини

Биланс успеха за:

2006. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
623.000
1.008.000
Најважнији производи/услуге: 1) Промет робе на велико и мало - мешовита роба
Укупан број запослених: 44; од тога ВСС: 3

**EУР
7.407
11.985

2007. годину

Дин
4.319.000
16.270.000

**EУР
54.012
203.467

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Јавна ветеринарска служба Ветеринарска станица ШИД, ШИД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.654.000 Дин или 95.750 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 765.000 Дин или 9.575 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.531.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.524.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 200608-2301
Матични број субјекта: 08016747
Делатност субјекта: Ветеринарске активности

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

1. Зграда ДДД службе - право својине (265) 2. Управна зграда - право својине (240)
3. Зграда живинарске фарме - право коришћења (3118) 4. Амбуланта Сот - право
коришћења (160) 5. Апотека Кукујевци - право коришћења (183)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путничко возило (Škoda Fabia) 2) Теретно возило (Rivil 35) 3) Путничко возило (Skala 1,1) 4) Путничко возило (2
комада) (Yugo Tempo) 5) Трихиноскопи (4 комада)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (36357) ; Грађевинско земљиште: (17630) - у државној својини (14023), - у друштвеној својини (3607); Пољопривредно земљиште: (18727) - у државној својини

Биланс успеха за:

2006. годину

2007. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
30.082.000
38.202.000
Најважнији производи/услуге: 1) Ветеринарске услуге 2) Једнодневни пилићи 3) Услуге ддд службе
Укупан број запослених: 21; од тога ВСС: 7

**EУР
357.672
454.218

Дин
6.863.000
17.435.000

**EУР
85.826
218.036

