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:
Булевар Михајла Пупина 10 (5 спрат), Нови Сад од 9:00 до
17:00 часова у периоду од 22.10.2003. до 20.11.2003. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 21.11.2003. 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 011203,
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: 01.12.2003.
на адреси: Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар ВојводинаСПЕНС у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће
се на истој адреси дана:
01.12.2003. 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 (01.12.2003.) 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 (01.12.2003.)
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 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 22.10.2003. до 20.11.2003., уз претходно утврђену сатницу
са Агенцијом за приватизацију, тел: 021/4529-59 или факс:
021/4529-67.

* Укупна процењена вредност капитала који се приватизује, изражена у ЕУР-има, обрачуната је по званичном курсу на дан 22.10.2003. 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: Акционарско друштво АЛБА за производњу огледала, термоизолационог стакла и уградњу равног стакла, НОВИ САД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 75.120.000 Дин или 1.128.043 *ЕУР-а што представља
67,13 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.756.000 Дин или 56.402 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.512.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
8.969.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 011203-0398п
Матични број субјекта: 08074852
Делатност субјекта: Обликовање и обрада равног стакла

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

1. Производна хала (2009) 2. Производна хала (2726) 3. Трафо станица (38) 4.
Пумпна станица (9) 5. Подстаница (36)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Цистерна за гориво 2) Лака монтажна скела 3) Машина Билукс (Ruf - BOLMA) 4) Машина за наношење силикона

2000. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
24.540.000
485.941
30.452.000
603.010
Најважнији производи/услуге: 1) Уградња стакла 3 мм "Pitsburg" 2) Уградња стакла 4 мм 3) Уградња стакла 6 мм 4) Уградња стакла 8 мм 5) Уградња стакла 10 мм
Укупан број запослених: 119; од тога ВСС: 5

2001. годину

Дин
25.313.000
37.371.000

**EУР
425.443
628.105

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Трговинско друштвено предузеће на велико и мало БЕОЧИН, БЕОЧИН
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.751.000 Дин или 41.310 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 275.000 Дин или 4.131 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 550.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.279.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 011203-0911
Матични број субјекта: 08028389
Делатност субјекта: Трговина на мало металном робом и бојама

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословна зграда (2091)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

1) Телефонска централа (Panasonic) 2) Рачунар (PC-AT) 3) Штампач (Epson) 4) ПЦ склоп за напајање (Panasonic)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на мало
Укупан број запослених: 15; од тога ВСС: 1

Дин
9.542.000
10.852.000

**EУР
160.375
182.393

2002. годину

Дин
5.328.000
11.077.000

**EУР
88.278
183.531

3) Основни подаци о субјекту приватизације: ПРОДУКТИВА Акционарско друштво за унутрашњу и спољну трговину и заступање, НОВИ САД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 15.128.000 Дин или 227.176 *ЕУР-а што представља
68,824 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.513.000 Дин или 22.718 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.026.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.261.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 011203-0912
Матични број субјекта: 08133018
Делатност субјекта: Трговина на велико семењем, храном

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

1. Пословни простор (218) 2. Гаража у Париске комуне (17) 3. 3 гаражна места у
спретној гаражи (32) 4. Магацин за хмељ-сувласник са 1/3 удела (3000)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
37.746.000
36.079.000
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге у спољној трговини за крајње кориснике
Укупан број запослених: 15; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:

1) Аутомобили (Путнички) 2) Телефонска централа + телефон (Електронски) 3) Рачунари + опрема 4)
Канцеларијски намештај

**EУР
634.408
606.390

2002. годину

Дин
32.637.000
34.135.000

**EУР
540.751
565.570

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће индустрија намештаја УМЕТНОСТ са п.о., БАЧКА ТОПОЛА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 54.678.000 Дин или 821.083 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.965.000 Дин или 89.573 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 11.930.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
7.962.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 011203-0913
Матични број субјекта: 08032254
Делатност субјекта: Производња кухињског намештаја

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

1. Управна зграда (533) 2. Магацин готове робе (2675) 3. Хала ручне израде (2430)
4. Хала машинске израде (1785) 5. Хала ентеријера (2152) 6. Складиште дрвне
грађе (2400) 7. Сервис, котларница (736) 8. Пословни простор (Београд) (94)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
126.867.000
120.097.000
Најважнији производи/услуге: 1) Кухињски намештај 2) Остали комади намештаја
Укупан број запослених: 243; од тога ВСС: 8

Б) Најзначајнија опрема:

1) Комплетна машина за офсет штампу 2) Путничко возило (Застава 101 Скала) 3) Путничко возило (Рено Сафран)
4) Путничко возило (Југо Темпо) 5) Опрема за сигнализацију 6) Рачунарска опрема

**EУР
2.132.290
2.018.505

2002. годину

Дин
131.298.000
135.250.000

**EУР
2.175.429
2.240.908

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за превоз робе у друмском саобраћају ДИНАМОТРАНСПОРТ, СУБОТИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 6.703.000 Дин или 100.653 *ЕУР-а што представља
57,722 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 804.000 Дин или 12.078 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.609.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.616.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 011203-0914
Матични број субјекта: 08244740
Делатност субјекта: Превоз робе у друмском саобраћају

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

1. Техничка зграда (390) 2. Дијагностички центар-техничка контрола возила (154)
3. Комерцијална зграда - део (100) 4. Портирница (15) 5. Бензинска пумпа (2)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (7300)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Превоз робе у друмском саобраћају
Укупан број запослених: 46; од тога ВСС: 1

2001. годину

Дин
22.069.000
22.113.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Теретно возило (Mercedes) 2) Теретно возило (2ком.) (Raba) 3) Теретно возило (4ком.) (TAM 260) 4) Прикључно
возило-цистерна (6ком.) (Gorica) 5) Полуприколица (Gorica)

**EУР
370.920
371.660

2002. годину

Дин
13.330.000
19.940.000

**EУР
220.860
330.379

6) Основни подаци о субјекту приватизације: БИРО 54 Акционарско друштво за пројектовање, инжењеринг и консталтинг, ЗРЕЊАНИН
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.508.000 Дин или 67.695 *ЕУР-а што представља
69,293 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 451.000 Дин или 6.769 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 902.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
607.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 011203-0915
Матични број субјекта: 08000778
Делатност субјекта: Пројектовање грађевинских и других објеката

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

1. Пословна зграда Е-V (27) 2. Пословна зграда Е-IV (56) 3. Пословна зграда Е-III
(585)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
7.467.000
8.244.000
Најважнији производи/услуге: 1) Пројектовање грађевинских и других објеката
Укупан број запослених: 17; од тога ВСС: 6

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путнички аутомобил (Застава) 2) Клима уређај (КФЕ-35) 3) Пентијум (П-3) 4) Штампач ласер

**EУР
125.500
138.559

2002. годину

Дин
7.422.000
9.288.000

**EУР
122.972
153.889

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће завршни радови у грађевинарству ДУГА, СУБОТИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.523.000 Дин или 22.866 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 210.000 Дин или 3.158 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 421.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
76.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 011203-0916
Матични број субјекта: 08008892
Делатност субјекта: Бојење и застакљивање

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

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Завршни радови у грађевинарству
Укупан број запослених: 16; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путничко возило (Рено) 2) Телефакс (Панасоник) 3) Рачунар (РС) 4) Мешалица електрична 5) Компресор клипни

2001. годину

Дин
3.384.000
3.866.000

**EУР
56.876
64.977

2002. годину

Дин
5.808.000
6.381.000

**EУР
96.231
105.724

