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, Булевар Михајла Пупина 10/5 (V спрат), Нови Сад - радним данима од 10:00 до 17:00 часова у периоду од 18.11.2002. до 05.12.2002. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 05.12.2002. 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 121202 Агенција за приватизацију, Булевар Михајла Пупина 10/5 (V спрат), 21000 Нови Сад".
УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ, ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.
Aукција ће се одржати дана: 12.12.2002. на адреси: Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се на истој адреси дана:
12.12.2002. 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
(12.12.2002.) 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 (12.12.2002.) издатим физичким лицима који су држављани Републике Србије.
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 18.11.2002. до 05.12.2002., уз претходно утврђену сатницу са Агенцијом за
приватизацију, тел: 021/529-59; 021/529-67 или факс: 021/529-67.
*
**

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује, изражена у ЕУР-има, обрачуната је по званичном курсу на дан 14.11.2002. 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 ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ, НОВИ САД
Шифра аукцијске продаје: 121202-0158
Матични број субјекта: 08112517
Делатност субјекта: Истраживаење у привреди

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 18.471.000 Дин или 302.264 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.847.000 Дин или 30.226 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.694.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.400.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословни простор (337)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Опрема за мер.буке и вибрац. (Bruel&Kjaer) 2) Лаборат.за хем.-тех.испитив. 3) Лаборат.за
електро испитив. 4) Опрема за радиограф.снимање (Gamamat) 5) Рачунарска опр.мрежа

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
33.472.000
662.812
55.125.000
Укупни пословни приходи
29.189.000
578.000
50.604.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Мер.и испитив.услова рада 2) Оспособљ.за безбедан рад 3) Контрола пројектно-техн.док. 4) Бенефицирани рад.стаж 5) Технички пријем новоизгр.обј.
Укупан број запослених: 93; од тога ВСС: 53

**EУР
926.502
850.516

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу опеке СТАНДАРД, ГАКОВО
Шифра аукцијске продаје: 121202-0159
Матични број субјекта: 08181411
Делатност субјекта: Производња цигле и црепа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.092.000 Дин или 34.234 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 209.000 Дин или 3.423 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 418.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 321.000 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

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво НАПРЕДАК, СУБОТИЦА
Шифра аукцијске продаје: 121202-0160
Матични број субјекта: 08067350
Делатност субјекта: Трговина на мало књигама

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 29.833.000 Дин или 488.209 *ЕУР-а
што представља 68,201 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.983.000 Дин или 48.821 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.967.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.998.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословна просторија (335) 2. Пословни простор М.Гупца 21. (754) 3. Пословни простор М.Гупца 62.
(522) 4. Пословна зграда Н.Фронта 81. (942) 5. Посл.простор С.Марковића 29 (55)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја робе и услуге
Укупан број запослених: 48; од тога ВСС: 2

2000. годину
Дин
17.084.000
18.442.000

Б) Најзначајнија опрема:
1) Уређај за снимање 2) Офсет ротопринт 3) Хајделберг мањи 4) Пентиум II

2001. годину
**EУР
338.297
365.188

Дин
19.498.000
26.018.000

**EУР
327.708
437.292

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће млин НАПРЕДАК, ВЕЛИКА ГРЕДА
Шифра аукцијске продаје: 121202-0161
Матични број субјекта: 08010056
Делатност субјекта: Производња млинских
производа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 83.854.000 Дин или 1.372.232 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 8.385.000 Дин или 137.223 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 16.771.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 8.153.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Млин (1274) 2. Силос (629) 3. Пекара (160) 4. Магацин (2000) 5. Магацин (640)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (21350)

Б) Најзначајнија опрема:
1) Млин (Вернер) 2) Силос (Змај) 3) Сушара (Цер) 4) Пекара (Пјетроберто) 5) Котао за
централно греј. (Змај)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
64.781.000
1.282.792
Укупни пословни приходи
47.807.000
946.673
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Брашно Т-500 2) Брашно Т-400 3) Брашно Т-850 4) Сточно брашно 5) Све врсте хлеба
Укупан број запослених: 62; од тога ВСС: 3

2001. годину
Дин
118.881.000
103.626.000

**EУР
1.998.067
1.741.672

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ЗВЕЗДА, штампарија и књиговезница, ВРБАС
Шифра аукцијске продаје: 121202-0162
Матични број субјекта: 08007195
Делатност субјекта: Графичка делатност

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.515.000 Дин или 122.972 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 751.000 Дин или 12.297 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.503.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.233.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда штампарије (750) 2. Монтажна зграда (273)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Путничко возило (Скала 101) 2) Офсет машина (ad. dom. 71) 3) Офсет машина (ad. rom. 314)
4) Офсет машина

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
11.354.000
224.832
9.865.000
Укупни пословни приходи
10.603.000
209.960
11.437.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Једноб. обрасци и тргов. књиге 2) Вишебојни обрасци и трг. књиге 3) Остали једноб. штамп. произв. 4) Новине, часоп. и ост. пов. пис.
Укупан број запослених: 29; од тога ВСС: 0

**EУР
165.804
192.225

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Aкционарко друштво БИО-ЕКОЛОШКИ ЦЕНТАР за истраживања у индустријској производњи и заштити животне
средине, ЗРЕЊАНИН
Шифра аукцијске продаје: 121202-0163
Матични број субјекта: 08181012
Делатност субјекта: Природно-математичке науке

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 20.933.000 Дин или 342.557 *ЕУР-а
што представља 30,555 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.093.000 Дин или 34.256 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.187.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.378.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда Лабараторије (650) 2. Зграда Пилот постројења (240) 3. Управна зграда (590)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (11661)

Б) Најзначајнија опрема:
1) Ферментатор 3001 2) Уређај за надкритичну екстракцију 3) Лабораторијски ферментатор 4)
Спектрофотометар (UV/VIS HP 3452A) 5) Високопротосни хроматограф (HP 1090 BA)

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
11.250.000
222.772
19.049.000
320.162
Укупни пословни приходи
10.953.000
216.891
21.872.000
367.609
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Истраживање и експериментални развој у природно-математичким наукама 2) Истраживање и еспериментални развој у биотехничким наукама 3) Производња
етеричних уља
Укупан број запослених: 68; од тога ВСС: 21

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће БАЧКА БИЉЕ прерада, БАЧКА ПАЛАНКА
Шифра аукцијске продаје: 121202-0164
Матични број субјекта: 08058903
Делатност субјекта: Прерада воћа и поврћа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 30.685.000 Дин или 502.139 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.068.000 Дин или 50.214 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.137.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.561.000 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

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за извођење каменорезачких и терацореских радова ГРАНИТ, СУБОТИЦА
Шифра аукцијске продаје: 121202-0165
Матични број субјекта: 08573999
Делатност субјекта: Производња префабриката

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 138.000 Дин или 2.258 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 14.000 Дин или 226 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 28.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 14.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Метални монтажни хангар (145)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Камион носивости 1650т (ИМВ 220 Д)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
1.379.000
Укупни пословни приходи
1.344.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Надгробни споменик 2) Услуге обраде и уградње споменика
Укупан број запослених: 8; од тога ВСС: 0

2001. годину
**EУР
27.307
26.614

Дин
2.254.000
2.198.000

**EУР
37.884
36.942

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено транспортно предузеће 4. ЈУЛИ, ЦРВЕНКА
Шифра аукцијске продаје: 121202-0166
Матични број субјекта: 08156336
Делатност субјекта: Хидроградња

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 749.000 Дин или 12.250 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 75.000 Дин или 1.225 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 150.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 270.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Гаража (100) 2. Монтажна кућа (45) 3. Технички преглед (55)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Камионска приколица (Гоша) 2) Рачунар и штампачи (РС-4) 3) Телефонска централа
(Панасоник) 4) Канцеларијски намештај (Крамер)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
8.203.000
162.436
Укупни пословни приходи
8.647.000
171.228
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге техничког прегледа 2) Комуналне услуге 3) Услуге у превозу робе 4) Услуге у одрж. зум. службе
Укупан број запослених: 25; од тога ВСС: 2

2001. годину
Дин
13.504.000
13.403.000

**EУР
226.966
225.268

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу сточне хране ПРОВАМИН акционарско друштво, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Шифра аукцијске продаје: 121202-0167
Матични број субјекта: 08071101
Делатност субјекта: Производња сточне хране

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 23.348.000 Дин или 382.074 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.335.000 Дин или 38.207 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.670.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.687.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Прив. зграда од армир. бетона (2000) 2. Портирница (6) 3. Механ. радионица са инстал. (70)
4. Силос 10000 са магацин (1000) 5. Плато за темељ. сушаре (20000)
В) Земљиште (м²):
Пољопривредно земљиште: (47)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
53.576.000
Укупни пословни приходи
52.980.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Муљна пумпа за воду 3 КВ (Разни) 2) Пумпа за воду високог притиска (Разни) 3) Муљна
пумпа (МУП 4,5 КВ) 4) Машинско-тех. орг. сушаре (Разни)
2001. годину
**EУР
1.060.911
1.049.109

Дин
73.579.000
71.641.000

**EУР
1.236.663
1.204.091

Најважнији производи/услуге: 1) Сточна храна
Укупан број запослених: 48; од тога ВСС: 5

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ВЕНАЦ завршни занатски радови у грађевинарству на акције, СОМБОР
Шифра аукцијске продаје: 121202-0168
Матични број субјекта: 08097631
Делатност субјекта: Завршни и занатски радови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 349.000 Дин или 5.710 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 35.000 Дин или 571 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 70.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 143.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Магацин у изградњи (180) 2. Управна зграда са двориштем (315)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
3.267.000
Укупни пословни приходи
3.865.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге оправки и одржавања објеката
Укупан број запослених: 19; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Бушилица (Хилти) 2) Нарезница 3) Бушилица (Хилти) 4) Бушилица (Хилти)

2001. годину
**EУР
64.693
76.535

Дин
7.435.000
10.807.000

**EУР
124.962
181.636

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу конфекције ЈЕДИНСТВО, БЕЧЕЈ
Шифра аукцијске продаје: 121202-0169
Матични број субјекта: 08069654
Делатност субјекта: Производња одеће

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.367.000 Дин или 38.737 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 237.000 Дин или 3.874 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 473.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 306.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословна зграда (345)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Лака конфек.
Укупан број запослених: 36; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Опрема за израду конфекцијје 2) Пословни намештај 3) Транспортна средства 4)
Канцеларијска опрема
2000. годину
Дин
1.703.000
1.604.000

2001. годину
**EУР
33.723
31.762

Дин
1.703.000
1.604.000

**EУР
28.623
26.959

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Угоститељско трговинско предузеће ИСХРАНА, ЗРЕЊАНИН
Шифра аукцијске продаје: 121202-0170
Матични број субјекта: 08185921
Делатност субјекта: Ресторани са самоуслуживањем

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 17.342.000 Дин или 283.798 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.734.000 Дин или 28.380 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.468.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.530.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зидана зграда - управа (1623) 2. Зграда "Исхране" (1080)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Ел. пећница (Троетажна) 2) Ауто (Поли Скала) 3) Расхладни орман (14001) 4) Замрзивач
(4081)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
8.856.000
175.366
16.400.000
Укупни пословни приходи
9.264.000
183.446
18.609.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Топли оброк 2) Комерцијална храна 3) Посластичарски производи 4) Реализација алкохола 5) Рализација безалкохола
Укупан број запослених: 68; од тога ВСС: 0

2001. годину
**EУР
275.640
312.767

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ОЏАЧАР, ВРБАС
Шифра аукцијске продаје: 121202-0171
Матични број субјекта: 08131805
Делатност субјекта: Димничарске услуге

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.764.000 Дин или 127.046 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 776.000 Дин или 12.705 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.553.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 4.433.000 Дин

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

Б) Најзначајнија опрема:
1) Возила (ТАМ 80 т) 2) Пут. возило (Рено 25 ТДИ) 3) Високопритисне пумпе 4) Циркулационе
пумпе

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
4.085.000
80.891
6.434.000
Укупни пословни приходи
4.619.000
91.465
9.924.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Хем. чиш. кот. са вод. и плам. дим. стр. 2) Мех. чишћење котлова 3) Шампотирање котлова 4) Севис котлова-браварско
Укупан број запослених: 18; од тога ВСС: 2

2001. годину
**EУР
108.138
166.796

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за извођење грађевинских и грађевинских инсталационих радова ТЕРМО-СТАН, БЕЧЕЈ
Шифра аукцијске продаје: 121202-0172
Матични број субјекта: 08069913
Делатност субјекта: Високоградња

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.248.000 Дин или 36.790 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 225.000 Дин или 3.679 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 450.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 259.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (111) 2. Челична настрешица (75) 3. Магацин (60) 4. Радионица (170) 5. Дрвена
настрешница (32)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Транспортно средство (Застава) 2) Менгеле са ногарима 3) Алат за укуцавање лима (Unis
Boss) 4) Циркулар (Ц 500)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
13.564.000
268.594
11.951.000
Укупни пословни приходи
13.029.000
258.000
12.074.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Солид. стамб. изградња 2) Адаптација банке 3) Одрж. саобраћ. знакова 4) Остали радови поправки 5) Бојење школе
Укупан број запослених: 2; од тога ВСС: 19

2001. годину
**EУР
200.864
202.931

