На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001 и 18/2002 ), и члана 5. Уредбе о
продаји капитала и имовине јавном аукцијом ("Службени гласник РС" бр. 45/2001, 45/2002 и 19/2003),
Агенција за приватизацију објављује:
Теразије 23, 11000 Београд, Србија и Црна Гора
тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА
Основни подаци о аукцијској продаји

Aукцијску документацију заинтересовани могу купити по цени
од: 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, Центар за аукције, Теразије 23
(5.спрат), 11000 Београд од 9:00 до 17:00 часова у периоду од
19.09.2003. до 14.10.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 15.10.2003. ГОДИНЕ ДО 17:00
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 231003,
Агенција
за приватизацију, Центар за аукције, Теразије 23 (5.спрат),
11000 Београд".

УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ,
ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ
ОДБИЈЕНА.
AУКЦИЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА: 23.10.2003.
на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.
спрат, Велика сала у 11:00 часова. Регистрација учесника
аукције одржаће се на истој адреси дана:
23.10.2003. 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 (23.10.2003.) издатим физичким лицима који
су држављани Републике Србије. Ако се учесник пријави само
за друго надметање средства плаћања могу бити и у обвезни-

цама по основу неисплаћене девизне штедње грађана које не
доспевају закључно са даном продаје капитала (23.10.2003.)
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 19.09.2003. до 14.10.2003., уз претходно утврђену сатницу
са Агенцијом за приватизацију, тел: 011/3020-804;011/3020803 или факс: 011/3020-881.

* Укупна процењена вредност капитала који се приватизује, изражена у ЕУР-има, обрачуната је по званичном курсу на дан 19.09.2003. 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 новоутврђ не 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 ТАРАТРАНС са п.о., БАЈИНА БАШТА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 37.125.000 Дин или 565.314 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.856.000 Дин или 28.262 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.712.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.633.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231003-0380
Матични број субјекта: 07155859
Делатност субјекта: Превоз робе у друмском саобраћају

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

1. Управна зграда са радионицом (2137) 2. Портирница (37) 3. Котларница (24) 4.
Пословни простор (49) 5. Киоск (5)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Абриктер столарски 2) Бреком ваљци (2/c) 3) ФАП 1935 (VBDT) 4) РАБА (C.22.206) 5) Прикључно возило (UTVA
P-16)

2000. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
8.615.000
170.594
7.399.000
146.515
Најважнији производи/услуге: 1) Превоз робе у друмском саобраћају 2) Одржавање и поправка моторних возила 3) Технички преглед возила 4) Шпедитерске услуге
Укупан број запослених: 53; од тога ВСС: 2

2001. годину

Дин
5.630.000
9.264.000

**EУР
94.625
155.703

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено штампарско предузеће БАКАР БОР, БОР
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 17.417.000 Дин или 265.222 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.393.000 Дин или 21.212 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.787.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.397.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231003-0804п
Матични број субјекта: 07202504
Делатност субјекта: Штампање новина

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословна зграда (1820) 2. Магацин (52)

1) Слагаћа машина (Н-14) 2) Слагаћа машина (Н-15) 3) Рам за развијање плоча 4) Камион Турбо Зета (79.12ДЕ/2)
5) Аутомобил (Волво)

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
34.922.000
40.675.000
Најважнији производи/услуге: 1) Књиге 2) Часописи 3) Проспекти 4) Обрасци
Укупан број запослених: 130; од тога ВСС: 3

**EУР
586.944
683.636

2002. годину

Дин
54.161.000
46.969.000

**EУР
897.374
778.212

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ПЛАНА ТРАНСПОРТ, ВЕЛИКА ПЛАНА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 5.800.000 Дин или 88.325 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 464.000 Дин или 7.066 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 928.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.266.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231003-0806п
Матични број субјекта: 17433121
Делатност субјекта: Услуге у друмском саобраћају

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

1. Управна зграда (168) 2. Магацински део и отворени магацин (118) 3. Хала за
поправку возила (100) 4. Хала за технички преглед возила са анексом (100) 5.
Радионица уз технички преглед (80) 6. Ковачка и механичарска радионица (80)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (3566)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Специјална хладњача-5 ком (Мерцедес М1213/42, 6720кг, 1977/79/84/85/86.) 2) Тегљач (ФАП 1626 ВЕЦТ,
мотор 260кс) 3) Тегљач-вучно (ФАП 1620 БОТ, мотор 200кс) 4) Опрема за технички преглед 5) Компресор 6) Строј
за гибњеве

2001. годину
-

Дин

-

**EУР

2002. годину

Дин
3.296.000
7.306.000

**EУР
54.610
121.050

Најважнији производи/услуге: 1) Превоз робе у друмском саобраћају 2) Одржавање и оправка моторних возила 3) Продаја делова и прибора за моторна возила 4) Продаја моторних возила 5) Услуге у друмском саобраћају
Укупан број запослених: 38; од тога ВСС: 0

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво фабрика за прераду воћа и поврћа ВОЋАР-КОЦЕЉЕВА, КОЦЕЉЕВА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 224.652.000 Дин или 3.420.865 *ЕУР-а што
представља 69,426 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 17.976.000 Дин или 273.728 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 35.951.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 18.831.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231003-0807п
Матични број субјекта: 07647107
Делатност субјекта: Прерада и конзервисање воћа и поврћа

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

1. Хладњача (4087) 2. Магацин готових производа (3519) 3. Управна зграда (280) 4.
Сушара са надстрешницом (1041) 5. Хала за прераду (1334) 6. Складиште-магацин
(981)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Линија топле прераде (Левати) 2) Линија хладне прераде (Машинотекс) 3) Компресор. постројење I
(Термомеха) 4) Компресор. постројење II (Технофриго) 5) Котларница (Минел)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
246.540.000
4.143.669
272.541.000
265.793.000
4.467.259
271.485.000
Најважнији производи/услуге: 1) Прерада и замрзавање малина 2) Прерада и замрзавање купина 3) Прерада и замрзавање јагода 4) Прерада и замрзавање вишања 5) Прерада и замрзавање шљива
Укупан број запослених: 239; од тога ВСС: 14

**EУР
4.515.633
4.498.136

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће СЛОГА, БУРОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 20.078.000 Дин или 305.740 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.008.000 Дин или 30.577 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.016.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.978.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231003-0838
Матични број субјекта: 07142803
Делатност субјекта: Трговина на мало осталом робом

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

1. Управна зграда (360) 2. Објекти код гараже (690) 3. Економија (900) 4. Магацин
(140) 5. Пољопривредни објекти (715)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (33358)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Мешаона сточне хране 2) Пекара - опрема техниче линије 3) Расхладне витрине 4) Аутомат за ексере

Дин
24.847.000
29.354.000
Најважнији производи/услуге: 1) Сточна храна 2) Производња хлеба 3) Промет разне робе 4) Живинско месо
Укупан број запослених: 46; од тога ВСС: 1

**EУР
417.611
493.361

2002. годину

Дин
14.649.000
22.643.000

**EУР
242.714
375.164

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за пројектовање, консалтинг, инжењеринг и промет ДРАГИША БРАШОВАН - ТРУДБЕНИК, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 57.271.000 Дин или 872.089 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.873.000 Дин или 104.658 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 13.745.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.344.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231003-0839
Матични број субјекта: 07016719
Делатност субјекта: Пројектовање грађевинских и других објеката

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословна зграда (1292)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

1) Телефонска централа 2) ПЦ радна станица 3) Плотер ХП-500 4) Машина за копирање 5) Клима уређаји 6)
Машина за фотокопирање
2001. годину

Дин
11.771.000
12.043.000

**EУР
197.839
202.410

2002. годину

Дин
3.291.000
7.628.000

**EУР
54.527
126.386

Најважнији производи/услуге: 1) Услуге израде пројеката грађевинских и других објеката
Укупан број запослених: 15; од тога ВСС: 3

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за истражно бушење и рударске радове ГЕОРУДАР, ВАЉЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.424.000 Дин или 21.676 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 142.000 Дин или 2.162 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 285.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
215.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231003-0840
Матични број субјекта: 07384394
Делатност субјекта: Испитивање терена бушењем и сондирањем

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Стари магацин (75) 2. Пословна зграда (100)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

1) Дробилица 2) Млин - чекићар 3) Телефонска гарнитура 4) Намештај

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
4.296.000
72.204
4.839.000
81.330
Најважнији производи/услуге: 1) Испитивање земљишта бушењем 2) Испитивање земљишта сондирањем 3) Производња ватросталних маса
Укупан број запослених: 15; од тога ВСС: 3

2002. годину

Дин
4.206.000
4.835.000

**EУР
69.688
80.109

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за пројектовање и инжењеринг БЕОГРАД-ИНВЕСТ, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 55.000 Дин или 832 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.000 Дин или 76 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 11.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
71.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231003-0841
Матични број субјекта: 07055021
Делатност субјекта: Пројектовање грађевинских и других објеката

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

Б) Најзначајнија опрема:

1) Телефакс 2) Фотокопир апарат 3) Компјутер (Маки) 4) Штампач (ХП 640 Ц)

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге пројектовања
Укупан број запослених: 10; од тога ВСС: 7

Дин
2.815.000
2.436.000

**EУР
47.313
40.943

2002. годину

Дин
15.343.000
15.118.000

**EУР
254.213
250.485

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за графичко издавачку делатност СТИЛ, ПОДВИС
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 9.261.000 Дин или 141.025 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.111.000 Дин или 16.918 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.223.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.232.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231003-0842
Матични број субјекта: 07213662
Делатност субјекта: Производња папирне амбалаже

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

1. Зграда цинкографије (419) 2. Зграда магацина (193) 3. Зграда офсет штампе
(431) 4. Зграда књиговезнице (214) 5. Зграда портирницe (22)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
7.073.000
12.506.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Офсет машина четворобојна Б-1 (Шампион-Швајцарска) 2) Офсетна машина двобојна Б-1 (Планета-Полиграф)
3) Аутомат за штанцање амбалаже Б-1 (Бобст-Швајцарска) 4) Аутомат за лепљење амбалаже Медија 68
(Колорметал) 5) Камион (Застава) 6) Теретно возило (Форд транзит)
**EУР
118.878
210.192

2002. годину

Дин
4.201.000
16.745.000

**EУР
69.605
277.442

Најважнији производи/услуге: 1) Амбалажа од хромо картона 2) Штампанице на офсет папиру 3) Штампа на осталим папирима
Укупан број запослених: 32; од тога ВСС: 0

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ЕЛЕКТРОЦЕНТАР, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 16.877.000 Дин или 256.988 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.025.000 Дин или 30.835 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.050.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
190.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231003-0843
Матични број субјекта: 07040482
Делатност субјекта: Одржавање и оправка биро и других машина

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Стари челично-монтажни објекат (470) 2. Нови објекат (307)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

1) Апарат за заваривање (Ротациони) 2) Пећ за сушење (Електрична) 3) Путн. возило (Yugo-Tempo) 4) Струг
(Морандо) 5) Електрично тоцило 6) Хидраулична преса 7) Ултразвучна када (12К-50)
2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
**EУР
6.811.000
114.474
5.472.000
90.664
6.551.000
110.105
5.858.000
97.059
Најважнији производи/услуге: 1) Премотавање трофазних асихроних електро мотора до 500W 2) Премотавање електро мотора са више брзина 3) Премотавање електро мотора свих типова 4) Премотавање електро мотора свих
типова вентилатора
Укупан број запослених:20; од тога ВСС: 0

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено трговинско предузеће НАПРЕДАК, МАЛИ ЗВОРНИК
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 33.400.000 Дин или 508.594 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.008.000 Дин или 61.031 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.016.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.790.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231003-0844
Матични број субјекта: 07122098
Делатност субјекта: Неспецијализована трговина на мало - храна

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

1. "Централни магацин" (1200) 2. "Прехрана"-продавница (243) 3. Управна зграда
(215) 4. "Механизација" (208) 5. Стовариште грађевинског материјала (485) 6.
"Гранит"-Радаљ (151)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Возило Застава (83-10) 2) Возило Застава (50,8,3600) 3) Возило Застава (624 BNF) 4) Путничко возило"Reno" (R21 T1 1,4) 5) Рачунари,штампачи (PI 66-3 ком.) 6) Расхладни ормар 7) Магацински регали (64 ком.)

2001. годину

Дин
**EУР
29.954.000
503.445
34.845.000
585.650
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја моторних возила и делова 2) Трговина на велико и мало храном, пићем и дуваном
Укупан број запослених: 91; од тога ВСС: 0

2002. годину

Дин
12.902.000
25.257.000

**EУР
213.769
418.474

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за истраживање, пројектовање, надзор, и инжењеринг ЗАСТАВА ИНЖЕЊЕРИНГ, КРАГУЈЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 25.921.000 Дин или 394.717 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.592.000 Дин или 39.469 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.184.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.030.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231003-0845
Матични број субјекта: 07249969
Делатност субјекта: Пројектовање грађевинских и других објеката

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословни објекат (785)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:
Исказан у:

1) Југо (Флорида 1.4) 2) Компјутер (Pentium 2)

2001. годину
Дин

**EУР

2002. годину
Дин

**EУР

2.153.000
4.261.000
Најважнији производи/услуге: 1) Истраживање 2) Надзор 3) Ижењеринг
Укупан број запослених: 27; од тога ВСС: 10
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

36.186
71.616

1.275.000
9.788.000

21.125
162.174

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу, пројектовање и промет електронских уређаја и опреме ЕЛТЕК АД, КОВАЧИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 5.155.000 Дин или 78.499 *ЕУР-а што представља
50,4 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 516.000 Дин или 7.857 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.031.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
138.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 231003-0846
Матични број субјекта: 08155534
Делатност субјекта: Производња мерних инструмената и апарата

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

1. Фабричка хала (342) 2. Котларница (360) 3. Управно-административни део (213)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Клима уређај 2) Рачунар (Samsung) 3) Испитни сто (D-10) 4) Факс (Panasonik)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
1.245.000
20.925
1.237.000
20.791
Најважнији производи/услуге: 1) Уклопни часовник 2) Телефонски апарати 3) МТК пријемник 4) Изолир траке 5) Трофазно ел. бројило
Укупан број запослених: 23; од тога ВСС: 1

2002. годину

Дин
10.309.000
10.158.000

**EУР
170.806
168.304

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће ВОЈВОДИНА-КОМБИНАТ за промет робе на велико и мало, посредовање, производњу и услуге, СТАРА ПАЗОВА

Шифра аукцијске продаје: 231003-0847
Матични број субјекта: 08010803
Делатност субјекта: Промет на велико и мало, посредовање, производња, услуге

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

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.912.000 Дин или 120.485 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 949.000 Дин или 14.451 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.899.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
47.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1. Кућа бр. 128 (335) 2. Кућа бр. 130 (166)

1) Столови 2) Столице 3) Путничко возило (Лада) 4) Фотокопир апарат 5) Телефакс

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Промет на велико и мало
Укупан број запослених: 16; од тога ВСС: 0

Дин
403.000
1.569.000

**EУР
6.773
26.371

2002. годину

Дин
91.000
1.546.000

**EУР
1.508
25.615

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће СТАКЛО-ПАНЧЕВО, ПАНЧЕВО

Шифра аукцијске продаје: 231003-0848
Матични број субјекта: 08149429
Делатност субјекта: Завршни радови у грађевинарству, бојење и застакљивање

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

1. Управна зграда (271) 2. Зграда брусионе (655) 3. Зграда резаоне (682) 4.
Реконструисане хале II и III (625) 5. Монтажно демонтажна зграда (246)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:
Исказан у:

2001. годину
Дин

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 17.895.000 Дин или 272.500 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.147.000 Дин или 32.693 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.295.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
193.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Изо линија (Утва) 2) Тракаста машина за обраду стакла 3) Виљушкар (Балкан/4t,3t) 4) Котларница за грејање
(гасна)

**EУР

2002. годину
Дин

**EУР

10.391.000
174.645
14.430.000
242.529
Најважнији производи/услуге: 1) Прерада и уградња свих врста равног стакла 2) Производња термоизолационог стакла 3) Уградња свих врста техничких стакала
Укупан број запослених: 58; од тога ВСС: 3
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

15.404.000
15.428.000

255.223
255.621

