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), Нови Сад - радним данима од 10:00 до 17:00 часова у периоду од 12.03.2003. до 02.04.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 03.04.2003. 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 100403 Агенција за приватизацију, Булевар Михајла Пупина 10 (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: 10.04.2003. на адреси: Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се на истој адреси дана:
10.04.2003. 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
(10.04.2003.) 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 (10.04.2003.) 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 12.03.2003. до 02.04.2003., 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 07.03.2003. 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 промет роба и услуга на велико и мало Бач ЈЕДИНСТВО, БАЧ
Шифра аукцијске продаје: 100403-0431п
Матични број субјекта: 08574723
Делатност субјекта: Остала трг. на мало – мешовита
роба

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 99.827.000 Дин или 1.620.664 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.991.000 Дин или 81.033 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 9.983.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 7.589.000 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

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено бравaрско занатско предузеће ОКОВ, НОВИ САД
Шифра аукцијске продаје: 100403-0437п
Матични број субјекта: 08066523
Делатност субјекта: Произв. металне столарије

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 5.708.000 Дин или 92.674 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 285.000 Дин или 4.634 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 571.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 490.000 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 рад. 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

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће КОРПАРА, АПАТИН
Шифра аукцијске продаје: 100403-0440п
Матични број субјекта: 08062005
Делатност субјекта: Произв. предмета од сламе,
прућа и сл.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 23.779.000 Дин или 386.049 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.189.000 Дин или 19.302 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.378.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 172.000 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

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за прераду и конзервирање воћа и поврћа ФАБРИКА КОНЗЕРВИ И ХЛАДЊАЧА, ТИТЕЛ
Шифра аукцијске продаје: 100403-0442п
Матични број субјекта: 08256128
Делатност субјекта: Прерада и конзервисање др.
воћа и поврћа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 12.298.000 Дин или 199.663 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 615.000 Дин или 9.983 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.230.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.225.000 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

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће КОЗАРА, ЧЕСТЕРЕГ
Шифра аукцијске продаје: 100403-0544
Матични број субјекта: 08268165
Делатност субјекта: Произв. млинских производа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 83.005.000 Дин или 1.347.565 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 8.300.000 Дин или 134.756 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 16.601.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 6.305.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда млина (1600) 2. Управна зграда (250) 3. Управна зграда (205) 4. Трафо станица (16) 5.
Пријемни магацин (600) 6. Зграда силоса (800)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (2398)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
45.557.000
Укупни пословни приходи
43.963.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Опрема млина 2) Опрема силоса 3) Опрема лабораторије 4) Опрема управне зграде

2001. годину
**EУР
902.119
870.554

Дин
158.945.000
162.610.000

**EУР
2.671.434
2.733.033

Најважнији производи/услуге: 1) Брашно Т400 2) Брашно Т500 3) Брашно Т650 4) Брашно Т850 5) Крмно брашно
Укупан број запослених: 64; од тога ВСС: 0

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено угоститељско предузеће ОБОД, ФЕКЕТИЋ
Шифра аукцијске продаје: 100403-0545
Матични број субјекта: 08051364
Делатност субјекта: Барови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 5.848.000 Дин или 94.949 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 585.000 Дин или 9.495 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.170.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 211.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (441) 2. Ресторан "Јела" (187) 3. Бифе "Бели багрем" (270) 4. Ресторан "Фрушка
Гора" (611) 5. Бифе "Звезда" (97)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (2821)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
2.287.000
Укупни пословни приходи
2.321.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Угоститељске услуге
Укупан број запослених: 28; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Шанк пулт (P-P-S-489) 2) Хладњак (IDEAL) 3) Шанк пулт (JADRAN) 4) Замрзивач (GORENJE)

2001. годину
**EУР
45.287
45.960

Дин
3.697.000
4.016.000

**EУР
62.137
67.498

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за монтажно-инсталатерске радове МИП, ЗРЕЊАНИН
Шифра аукцијске продаје: 100403-0546
Матични број субјекта: 08159416
Делатност субјекта: Постављање цевних инсталација

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 20.266.000 Дин или 329.015 *ЕУР-а
што представља 69,853 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.027.000 Дин или 32.901 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.053.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 9.331.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Производна хала МИП-а (5212) 2. Монтажна зграда управе (550) 3. Хала пескаре (144) 4. Хала
пластификаре (121) 5. Стамбена зграда (137)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
22.804.000
Укупни пословни приходи
22.695.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Монтажно - инсталатерски послови
Укупан број запослених: 85; од тога ВСС: 5

Б) Најзначајнија опрема:
1) Машина за кружно мотање лима 2) Кран (Limpher) 3) Универзални струг (КОА) 4) Преса
(хидраулична) 5) Апарат за варење 6) Радијална бушилица
2001. годину
**EУР
451.564
449.406

Дин
63.862.000
66.265.000

**EУР
1.073.347
1.113.735

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за занатске радове у грађевинарству и трговини МОНТАЖА, НОВИ САД
Шифра аукцијске продаје: 100403-0547
Матични број субјекта: 08011966
Делатност субјекта: Остали завршни радови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 3.094.000 Дин или 50.235 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 309.000 Дин или 5.024 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 619.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 209.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Нема (0)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рачунар II/466 (Pentium) 2) Матрични штампач (Epson LQ-300) 3) Телефон и моб. тел.
"Alkatel" (Concorde) 4) ТА пећи (Elind 1 и 2)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
4.759.000
Укупни пословни приходи
3.221.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Висећи олуци 2) Покривене површине 3) Остало
Укупан број запослених: 16; од тога ВСС: 1

2001. годину
**EУР
94.238
63.782

Дин
5.969.000
5.278.000

**EУР
100.323
88.709

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво граћевинара 16.ОКТОБАР, БЕОЧИН
Шифра аукцијске продаје: 100403-0548
Матични број субјекта: 08028346
Делатност субјекта: Груби грађевински радови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 12.816.000 Дин или 208.059 *ЕУР-а
што представља 69,902 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.282.000 Дин или 20.806 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.563.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.502.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословна зграда (461) 2. Механич. радион. са гаражом (560) 3. Складиште са радионицом (906)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
23.468.000
Укупни пословни приходи
22.055.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Грађевинско-занатске услуге 2) Роба
Укупан број запослених: 108; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Мешалица за бетон 2) Брусилица 3) Чекић пнеуматски (GD 35) 4) Скела цевна

2001. годину
**EУР
464.713
436.733

Дин
38.319.000
38.335.000

**EУР
644.038
644.307

10) Основни подаци о субјекту приватизације: НАШ СТАН грађевинско занатско предузеће акционарско друштво, КИКИНДА
Шифра аукцијске продаје: 100403-0549
Матични број субјекта: 08177503
Делатност субјекта: Груби грађевински радови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.408.000 Дин или 39.087 *ЕУР-а
што представља 66,066 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 241.000 Дин или 3.909 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 482.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.345.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Пословна зграда (469)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Ел. пнеумат. чекић (USH 27) 2) Ел. пнеумат. бушилица (GBH 2-24 DSR) 3) Бетон фреза (GSF
100 A) 4) Машина за сечење керамике (93x93)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
17.433.000
Укупни пословни приходи
18.387.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Грађевинске занатске услуге
Укупан број запослених: 51; од тога ВСС: 1

2001. годину
**EУР
345.208
364.099

Дин
30.470.000
31.103.000

**EУР
512.118
522.757

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће са потпуном одговорношћу ГАЛАД, КИКИНДА
Шифра аукцијске продаје: 100403-0550
Матични број субјекта: 08021848
Делатност субјекта: Ратарство

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 311.048.000 Дин или 5.049.802 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 31.105.000 Дин или 504.980 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 62.210.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 25.167.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Складиште (443) 2. Управна зграда (947) 3. Гаража (723) 4. Телећарник (878) 5. Прасилиште од
опеке (1650) 6. Крмачарник (1628)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Опрема за произв. ел. енергије (Агрегат) 2) Пумпа са електкромотором (ВП-40-3) 3)
Компресор РООТОВ (82.01) 4) Тестера хидраулична 5) Дизалица ( АК-2 универзал)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
143.309.000
2.837.802
Укупни пословни приходи
214.333.000
109.299.000
2.164.337
Укупни пословни расходи
204.928.000
Најважнији производи/услуге: 1) Тов свиња-затворен цикл. 2) Кланица са прерадом 3) Произв.конзумних јаја 4) Произв.дехидр.луцерке 5) Произв.концентрата
Укупан број запослених: 281; од тога ВСС: 5

2001. годину
**EУР
3.602.356
3.444.284

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за угоститељство и туризам БАЧКА, ЖАБАЉ
Шифра аукцијске продаје: 100403-0551
Матични број субјекта: 08063699
Делатност субјекта: Барови

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.543.000 Дин или 73.756 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 454.000 Дин или 7.376 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 909.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 195.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Мотел "Стари Жабаљ" ресторан (676) 2. РЈ "Пивница" ресторан (163) 3. РЈ "Велики Шор" кафана
(51) 4. РЈ "Европа" ресторан (1186)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
1.177.000
Укупни пословни приходи
1.252.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Алкохолна пића, безалкохолна пића 2) Храна 3) Кафа
Укупан број запослених: 15; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Замрзивач (Gorenje) 2) Шпорет електрични (IGO) 3) Електрични роштиљ (Gorenje) 4)
Расхладни пулт (LTH) 5) Електрични казан (IGO)
2001. годину
**EУР
23.307
24.792

Дин
1.126.000
1.412.000

**EУР
18.925
23.732

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво ливница ВРШАЦ, ВРШАЦ
Шифра аукцијске продаје: 100403-0552
Матични број субјекта: 08044716
Делатност субјекта: Ливење гвожђа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 44.909.000 Дин или 729.087 *ЕУР-а
што представља 69,972 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.389.000 Дин или 87.490 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 10.778.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 5.853.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда старе хале (2000) 2. Хала нове ливнице (2470) 3. Управна зграда (1050) 4. Метални хангар
(600)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (30000)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
24.967.000
Укупни пословни приходи
24.828.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Ел. индук. пећи. мрежне (ИСГН - 8 ИРВ - 9) 2) Ел. индук. пећ средње фрек (СИ-ИМТК-2000)
3) Линиа цетриф. ливење (АКЕРС) 4) Центриф. маш. за водоводне цеви (Подна машине) 5)
Струг Шкода (СРМ -1000)
2001. годину
**EУР
494.396
491.644

Дин
18.953.000
23.959.000
Најважнији производи/услуге: 1) Канализационе цеви 2) Водоводне цеви 3) Кошуљице мотора Сус 4) Одливци за хем. инд 5) Одливци за железницу
Укупан број запослених: 101; од тога ВСС: 2

**EУР
318.549
402.686

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за обављање производње,промета и услуга ГМБ ГРАЂАМОНТ, МАЛИ ИЂОШ
Шифра аукцијске продаје: 100403-0553
Матични број субјекта: 08050961
Делатност субјекта: Произв. металних конструкција

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 38.731.000 Дин или 628.782 *ЕУР-а
што представља 69,265 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.873.000 Дин или 62.878 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.746.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.217.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Трафо станица 2 (22) 2. Производна хала ножаре (1635) 3. Магацин полупроизвода и делова (424)
4. Управна зграда (454) 5. Производна хала, анекс котларнице (1779)
В) Земљиште (м²):
Грађевинско земљиште: (427832)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
46.351.000
Укупни пословни приходи
37.514.000
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:
1) Машина за израду опруге (Wafios fm 8) 2) Машина за израду опруге (Halk SM 15A) 3)
Машина за израду опруге (Wafios UFM) 4) Машина за израду опруге (Wafios UFM)
2001. годину
**EУР
917.842
742.851

Дин
61.180.000
53.324.000

**EУР
1.028.270
896.232

Најважнији производи/услуге: 1) Скела 2) Подупирачи 3) Спојнице 4) Ножеви-косе 5) Опруге
Укупан број запослених: 118; од тога ВСС: 2

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Холдинг предузеће акционарско друштво ВОЈВОДИНАШПЕД, НОВИ САД
Шифра аукцијске продаје: 100403-0554
Матични број субјекта: 08041784
Делатност субјекта: Активност др. посредника у
саобраћају

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 166.825.000 Дин или 2.708.374 *ЕУР-а
што представља 68,74 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 16.683.000 Дин или 270.837 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 33.365.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 10.980.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (1440) 2. Складиште-складиштење робе (2800) 3. Складишта (2625) 4. Посл. зграда
(436) 5. Посл. простор (198)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Специјални вагон (24 осовине) 2) Виљушкари (1.5 - 5 т) 3) Путничко возило (Фелиција) 4)
Путничко возило (Застава) 5) Рачунар (Pentium I)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
85.368.000
1.690.455
Укупни пословни приходи
143.219.000
73.878.000
1.462.931
Укупни пословни расходи
138.016.000
Најважнији производи/услуге: 1) Царињење робе 2) Складиштење робе 3) Прихват робе ради отпр. 4) Истрадација 5) Давање транс. инструкц.
Укупан број запослених: 226; од тога ВСС: 21

2001. годину
**EУР
2.407.123
2.319.675

