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 26.12.2003. до 29.01.2004. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 30.01.2004. 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 090204,
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: 09.02.2004.
на адреси: Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар ВојводинаСПЕНС у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће
се на истој адреси дана:
09.02.2004. 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 (09.02.2004.) 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 (09.02.2004.)
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 26.12.2003. до 29.01.2004., уз претходно утврђену сатницу
са Агенцијом за приватизацију, тел: 021/452-959; или факс:
021/452-967.

* Укупна процењена вредност капитала који се приватизује, изражена у ЕУР-има, обрачуната је по званичном курсу на дан 26.12.2003. 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: Трговинско друштвено предузеће на велико и мало БЕОЧИН, БЕОЧИН
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 2.778.000 Дин или 40.690 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 139.000 Дин или 2.035 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 278.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.292.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090204-0911п
Матични број субјекта: 08028389
Делатност субјекта: Трговина на мало металном робом, бојама

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословна зграда (2091)

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

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

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

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће завршни радови у грађевинарству ДУГА, СУБОТИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.538.000 Дин или 22.523 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 95.000 Дин или 1.394 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 190.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
77.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090204-0916п
Матични број субјекта: 08008892
Делатност субјекта: Бојење и застакљивање

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

Б) Најзначајнија опрема:

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

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

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

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

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће индустрија грађевинског материјала ТЕЛЕЧКА, КУЛА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 33.566.000 Дин или 491.570 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.685.000 Дин или 39.326 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.371.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
2.237.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090204-0942п
Матични број субјекта: 08222576
Делатност субјекта: Производња опеке и црепа од глине

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

1. Управна зграда (200) 2. Хала за палетирање (1000) 3. Одлежиште (1800) 4.
Производна хала са сушаром (2125) 5. Мазутара (110) 6. Машинска хала (200) 7.
Бетонски плато (4402)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (107583)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
35.933.000
33.670.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машина за паковање (MSA-200) 2) Камион (FAP 16-16) 3) Транспортна колица 4) Виљушкар (TU-32) 5) Вагони за
увоз и извоз опеке 6) Ниско носећа приколица

**EУР
603.936
565.901

2002. годину

Дин
21.047.000
32.108.000

**EУР
348.720
531.986

Најважнији производи/услуге: 1) Фасадна опека 2) Гитер опека 3) Троканалка 4) Пуна опека 5) Блоковска роба
Укупан број запослених: 56; од тога ВСС: 4

4) Основни подаци о субјекту приватизације: ЛИВНИЦА акционарско друштво за ливење обојених метала, СУБОТИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 47.816.000 Дин или 700.253 *ЕУР-а што представља
65,674 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.665.000 Дин или 39.032 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.330.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
988.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090204-0946п
Матични број субјекта: 08008841
Делатност субјекта: Ливење осталих обојених метала

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

1. Блок А (468) 2. Блок Б, калупарница (677) 3. Блок Д, галванизација и прототипови
(827) 4. Блок Ф (278) 5. Поткровље (280) 6. Портирница (6) 7. Плато (1831) 8. Блок
Ц, топионица (97) 9. Блок Е, магацин (150)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Једношинска мостна дизалица 2) Трачна тестера (Бансек-AS-435) 3) Стубна бушилица (Потисје) 4) Рачунар (PC
PLUS GAMER) 5) Путничко возило (Лада 111-караван)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
15.618.000
262.496
19.542.000
328.448
Најважнији производи/услуге: 1) Разводни ормани-PTT, CATV мрежа 2) Конзоле Л-400 3) Прикључни стубови 4) Форме за цреп
Укупан број запослених: 50; од тога ВСС: 4

2002. годину

Дин
24.788.000
28.352.000

**EУР
410.703
469.754

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Хотелско-туристичко угоститељско друштвено предузеће ПАРК, НОВИ САД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 431.684.000 Дин или 6.321.963 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 51.802.000 Дин или 758.636 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 103.604.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 328.093.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090204-0948
Матични број субјекта: 08149054
Делатност субјекта: Хотели и мотели, с рестораном

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

1. Стари хотел и везни део (10851) 2. Нови хотел (9140) 3. Гасна станица (22) 4.
Трафостаница (84) 5. Црпна станица (16) 6. Котларница (165)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (1443)

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Опрема за грејање 2) Опрема за кухиње 3) Опрема за прање веша 4) Опрема за ресторане 5) Опрема за спаваће
собе 6) Опрема за електричну обраду података 7) Канцеларијски намештај 8) Возила

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
96.681.000
1.624.945
104.311.000
1.753.185
Најважнији производи/услуге: 1) Хотелске услуге 2) Угоститељске усуге 3) Агенцијске услуге 4) Трговина на мало у продавници
Укупан број запослених: 290; од тога ВСС: 7

2002. годину

Дин
103.396.000
115.941.000

**EУР
1.713.131
1.920.984

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Фабрика арматура ИСТРА акционарско друштво, КУЛА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 155.533.000 Дин или 2.277.767 *ЕУР-а што
представља 43,442 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 11.747.000 Дин или 172.027 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 23.493.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 76.130.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090204-0949п
Матични број субјекта: 08004528
Делатност субјекта: Производња славина и вентила

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

1. Ливница и преса (4614) 2. Механичка обрада шипке (2592) 3. Механичарска
обрада одливака (2430) 4. Магацин сировина (2094) 5. Алатница и одржавање
(1156) 6. Магацин готових производа (1122) 7. Управна зграда (1087)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:
Исказан у:

2001. годину
Дин

Б) Најзначајнија опрема:

1) Аутоматске каде за галванизацију 2) Преса (Ровета) 3) Једновретени аутомат (PX42-CNC) 4) Агрегатна
вишевретенаста машина (Gnutti 9 вретена) 5) Клипни компресор (Atlas Kipko) 6) Агрегатна вишевретенаста
машина (Fleksim) 7) Двовретенаста агрегатна машина (2 ком) (Mofem) 8) Двовретенаста агрегатна машина (Istra) 9)
Револвер струг за шипку (BRT-36P) 10) Двокоморни рецептор (CER) 11) Путничко возило (Ford Eskort 1.8)
**EУР

2002. годину
Дин

**EУР

472.603.000
7.943.175
518.477.000
8.714.192
Најважнији производи/услуге: 1) Санитарна арматура 2) Водоводна арматура 3) Арматура за инсталирање централног грејања
Укупан број запослених: 552; од тога ВСС: 7
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

454.251.000
535.555.000

7.526.319
8.873.416

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за прераду пластичних маса са потпуном одговорношћу МЕПОЛ, ВРБАС
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 152.252.000 Дин или 2.229.709 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 7.613.000 Дин или 111.485 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 15.225.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 28.633.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090204-0950п
Матични број субјекта: 08065918
Делатност субјекта: Производња амбалаже од пластичних маса

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

1. Производна хала и хала за климатизацију (4299) 2. Складиште сировина и
полупроизвода (1065) 3. Магацин готових производа (728) 4. Управна зграда (648)
5. Ресторан са кухињом (240)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машине дуваљке(14ком.) (Keb,Comec,Fisher) 2) Машине бризгаљке(11ком.) (Belišće) 3) Машине за штампу(3ком.)
(Moss i Kamman) 4) Хидрауличне пресе(4ком.) (HPO 100t)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (0) Пољопривредно земљиште: (108255)

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
109.935.000
1.847.709
142.888.000
2.401.560
Најважнији производи/услуге: 1) Амбалажа за течне детерџенте 2) Канистери и балони од 3-25 л 3) Боце за оплемењиваче 4) Амбалажа за моторна уља
Укупан број запослених: 238; од тога ВСС: 13

2002. годину

Дин
119.842.000
155.933.000

**EУР
1.985.618
2.583.597

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће индустрија трикотаже ВОЈВОЂАНКА, РУМА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.889.000 Дин или 71.603 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 391.000 Дин или 5.728 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 782.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
775.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090204-0977п
Матични број субјекта: 08026165
Делатност субјекта: Производња плетених и кукичаних пуловера

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

1. Управна зграда (184) 2. Зграда за техничку припрему (310) 3. Производна хала
(839) 4. Трафо станица (0)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (4430)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину
Дин

Б) Најзначајнија опрема:

1) Котао за грејање (Гас) 2) Разне ваге 3) Рачунарски систем (586) 4) Ланчарице (Апстракт) 5) Столови за контролу

**EУР

2002. годину

Дин
7.517.000
8.075.000
Најважнији производи/услуге: 1) Производња рубља за домаћинство 2) Производња плетених и кукичастих тканина 3) Производња чарапа 4) Производња пуловера 5) Производња остале одеће
Укупан број запослених: 21; од тога ВСС: 1

**EУР
124.546
133.792

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво ЕЛПО-ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН, НОВИ САД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 157.247.000 Дин или 2.302.859 *ЕУР-а што
представља 68,586 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 12.580.000 Дин или 184.229 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 25.159.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 13.369.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090204-0997п
Матични број субјекта: 08008418
Делатност субјекта: Производња керамичких изолатора и прибора

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

1. Управна зграда (1486) 2. Производна хала (1385) 3. Производна хала (1017) 4.
Производна хала (1350) 5. Производна хала (1102) 6. Производна хала (1408) 7.
Производна хала и канцеларије (1412) 8. Магацин (1138)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Пећ коморна (4 ком) 2) Вакуум преса (3 ком) 3) Струг двовретени аутоматски за обликовање 4) Струг за
обликовање изолатора 5) Сушара електрична коморна 6) Виљушкар 7) Вакуум преса 8) Млин за мокро млевење 9)
Брусилица за изолаторе (800/3500) 10) Пумпа двоклипна (150 мм)
2002. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
Дин
55.428.000
931.594
73.395.000
79.283.000
1.332.532
78.862.000
Најважнији производи/услуге: 1) Потпорни изолатори 2) Изолатори за уређаје и апарате високог напона 3) Трансформаторски изолатори 4) Изолатори за надземне водове
Укупан број запослених: 190; од тога ВСС: 21

**EУР
1.216.055
1.306.636

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за трговину АГРООПРЕМА-ОЏАЦИ акционарско друштво, ОЏАЦИ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 37.912.000 Дин или 555.220 *ЕУР-а што представља
69,083 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.033.000 Дин или 44.418 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.066.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.271.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090204-1003п
Матични број субјекта: 08652112
Делатност субјекта: Продаја делова, прибора за моторна возила

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

1. Управна зграда, Кнез Михаилова 37, Оџаци (740) 2. Магацини, Кнез Михаилова
37, Оџаци (210) 3. Продајно сервисни центар, Сомборски пут бб, Оџаци (1191) 4.
Складиште, Сомборски пут бб (670) 5. Гараже и угљаре, Сомборски пут бб (103) 6.
Портирница и перионица, Сомборски пут бб (51)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (25422)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Покретне гондоле (2 ком) 2) Дизалица-кран 3) Камиони (2 ком) (Застава 3т, Застава 8010) 4) Путничка возила (2
ком) (Тојота Карина, Застава 101) 5) Виљушкари (2 ком) (Победа 3,5т, 1,5т)

2001. годину

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
**EУР
7.137.000
119.954
5.194.000
86.057
8.544.000
143.601
9.099.000
150.758
Најважнији производи/услуге: 1) Механизација, прикључне машине, резервни делови ИМТ, гуме 2) Резервни делови за прикључне машине 3) Семенска роба, пестициди и ХТЗ опрема 4) Ауто опрема 5) Техничка роба, алати и
потрошни материјал за аутомобиле
Укупан број запослених: 19; од тога ВСС: 3

11) Основни подаци о субјекту приватизације: ДУНАВ ОРТОПЕДСКО, Друштвено предузеће за израду ортопедских помагала, НОВИ САД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 68.253.000 Дин или 999.562 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 8.190.000 Дин или 119.948 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 16.381.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
6.246.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090204-1055
Матични број субјекта: 08070792
Делатност субјекта: Производња ортопедских апарата и друге опреме

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

1. Погонска зграда (940) 2. Управна зграда (662) 3. Производна хала (1388) 4.
Остале зидане зграде (1662)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (7653)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Примарна и секундарна станица за грејање 2) Преса са пнеуматским квачилом 3) Сушара ОИД 4) Сто за
грејање пластике ОИД 5) Универзални струг 6) Ексцентар преса

Дин
**EУР
28.627.000
481.142
30.211.000
507.765
Најважнији производи/услуге: 1) Ортопедска помагала 2) Остала медицинска опрема и инструменти 3) Средства за превоз инвалида
Укупан број запослених: 81; од тога ВСС: 3

2002. годину

Дин
44.478.000
45.409.000

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Холдинг АУТОВОЈВОДИНА Акционарско друштво за одржавање моторних возила, производњу и промет, НОВИ САД

Шифра аукцијске продаје: 090204-1056
Матични број субјекта: 08133239
Делатност субјекта: Одржавање и оправка моторних возила

Најважнија имовина субјекта приватизације

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 158.666.000 Дин или 2.323.652 *ЕУР-а што
представља 65,835 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 19.040.000 Дин или 278.838 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 38.080.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 11.074.000 Дин

**EУР
736.940
752.365

A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Зграда у Темеринској 95, пословни простор (4877) 2. Зграда у Темеринској 95,
сервис (8703) 3. Теретни погон, зграда и котларница у Шајкашкој (1444) 4. Плато
испред продавнице (3100) 5. Пословни простор у Моше Пијаде 8, Нови Сад (23) 6.
Пословна зграда Сомбор, објекат бр. 6 (у спору) (449)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Лакирница и сушилица 2) Аутоматска перионица 3) Измењивач топлоте пара-вода 4) Мерни систем (ЕМС-3Д)
5) Возило шлепер (Застава 83.10/366) 6) Егализирка (2 ком.)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (29433) Пољопривредно земљиште: (0)

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
79.933.000
1.343.457
97.887.000
91.166.000
1.532.253
113.739.000
Најважнији производи/услуге: 1) Одржавање и оправка моторних возила 2) Продаја делова и прибора за моторна возила 3) Производња металних конструкција и делова конструкција
Укупан број запослених: 174; од тога ВСС: 7

**EУР
1.621.854
1.884.500

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за трговину на велико и мало ПЕШЧАРАПРОМЕТ, СУБОТИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 65.538.000 Дин или 959.793 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 7.865.000 Дин или 115.175 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 15.729.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.033.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090204-1057
Матични број субјекта: 08236500
Делатност субјекта: Трговина на велико осталом храном

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

1. Самопослуга, магацин, Александрово (500) 2. Монтажна послуга (417) 3.
Магацин, кантина, архива, канцеларије (710) 4. Управна зграда (328) 5. Лимени
хангар - магацин (1065)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (15919)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Фискалне регистар касе (Sholleh) 2) Разни фриго уређаји (Разно) 3) Хоризонталне расхладне витрине (Разно) 4)
Доставна возила (поли, камиони) (Застава) 5) Опрема за АОП (Epson)

2001. годину

Дин
**EУР
104.548.000
1.757.168
110.258.000
1.853.138
Најважнији производи/услуге: 1) Прехрамбени производи 2) Хемијски производи 3) Остали непрехрамбени производи 4) Угоститељска делатност
Укупан број запослених: 138; од тога ВСС: 2

2002. годину

Дин
118.404.000
128.596.000

**EУР
1.961.793
2.130.660

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво МЕТЕОР трговина на велико и мало, СУБОТИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 137.397.000 Дин или 2.012.157 *ЕУР-а што
представља 69,426 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 16.488.000 Дин или 241.459 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 32.975.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 11.601.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090204-1058
Матични број субјекта: 08060592
Делатност субјекта: Трговина на мало кућним апаратима

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

1. Управна зграда (1055) 2. Канцеларије (275) 3. Магацин (5579) 4. Робна кућа
"Челик" (2022) 5. Продавница "Метал" (648)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Сервер (486) 2) Теретно возило (Застава) 3) Радна станица (Nat 4811) 4) Ласерски штампач (NP 1000W)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (24257) Пољопривредно земљиште: (1342)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Дин
20.695.000
28.836.000
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико и мало металном робом 2) Трговина на мало кућним апаратима
Укупан број запослених: 84; од тога ВСС: 2

**EУР
347.827
484.655

2002. годину

Дин
52.000.000
64.932.000

**EУР
861.569
1.075.835

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће СТИЛ за производњу модне конфекције и домаћу радиност, БЕЧЕЈ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 111.000 Дин или 1.631 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 11.000 Дин или 163 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 22.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
11.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090204-1059
Матични број субјекта: 08070032
Делатност субјекта: Производња остале одеће

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословна зграда (116) 2. Пословни простор - корисник (701)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

1) Регал (ДИВ) 2) Столица 3) Кварцна грејалица 4) Топлинг опрема

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Производња одевних предмета
Укупан број запослених: 3; од тога ВСС: 0

Дин
899.000
855.000

**EУР
15.110
14.370

2002. годину

Дин
994.000
1.043.000

**EУР
16.469
17.281

16) Основни подаци о субјекту приватизације: МИНЕРВА Издавачко-штампарско и трговинско деоничарско друштво п.о., СУБОТИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 51.348.000 Дин или 751.986 *ЕУР-а што представља
69,293 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.162.000 Дин или 90.238 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.324.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.692.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 090204-1060
Матични број субјекта: 08074445
Делатност субјекта: Књиговезачки и завршни радови

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Привредна зграда (1914) 2. Гаража (64)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

1) Штампарска машина офсет (Роланд 202 Б-2 2.0) 2) Штампарска машина офсет (Хеиделберг ГТО 52 1-бојна Б3) 3) Штампарска машина (Хеиделберг цилиндар Б-2) 4) Машина за сабирање табака (Мартини) 5) Репро камера
(лизинг) (Б-2) 6) Трорезач (лизинг) (Воленберг)
2001. годину

Дин
**EУР
26.102.000
438.704
27.594.000
463.780
Најважнији производи/услуге: 1) Штампање књига 2) Штампање новина 3) Издавање књига 4) Трговина 5) Штампање образаца
Укупан број запослених: 66; од тога ВСС: 0

2002. годину

Дин
32.378.000
33.377.000

**EУР
536.459
553.011

