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 05.02.2004. до 04.03.2004. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 05.03.2004. 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 150304,
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: 15.03.2004.
на адреси: Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар ВојводинаСПЕНС у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће
се на истој адреси дана:
15.03.2004. 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 (15.03.2004.) 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 (15.03.2004.)
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 05.02.2004. до 04.03.2004., 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 04.02.2004. 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 раднички универзитет СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ-ТОЗА, ВРБАС
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.746.000 Дин или 25.351 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 210.000 Дин или 3.042 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 419.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
275.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 150304-0852
Матични број субјекта: 08238413
Делатност субјекта: Остало образовање

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Управна и пословна зграда (100) 2. Домарски стан (50)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

1) Електричне машине (Олимпиа) 2) Учионички столови 3) Табле 4) Плакари 5) Рачунари са монитором (Siemens 2)

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Културно-образовне услуге
Укупан број запослених: 9; од тога ВСС: 1

Дин
1.340.000
1.352.000

**EУР
22.522
22.723

2002. годину

Дин
1.735.000
2.153.000

**EУР
28.747
35.672

2) Основни подаци о субјекту приватизације: ДП ИНТЕГРАЛ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ предузеће за траснпорт, одржавање и услуге у грађевинарству, СУБОТИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 33.445.000 Дин или 485.575 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.345.000 Дин или 48.558 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.689.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
5.454.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 150304-1082
Матични број субјекта: 08230706
Делатност субјекта: Превоз робе у друмском саобраћају

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

1. Објекат техничког прегледа (ванкњижна својина) (375) 2. Ремонтна радионица
(право коришћења и располагања) (730) 3. Монтажне бараке (ванкњижна својина)
(494) 4. Магацин запаљивог материјала (ванкњижна својина) (80) 5. Надстрешница
(право коришћења и располагања) (375)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (56785)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Кран МИН ПОТАИН (744/III) 2) Брзомонтирајућа дизалица (360Б/II) 3) Путничко возило (Шкода Октавиа 1,9) 4)
Камион тегљач (Мерцедес) 5) Камион (ФАП) 6) Аутодизалица Демаг (HC 120)

2001. годину

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
21.535.000
361.945
29.928.000
24.648.000
414.266
40.054.000
Најважнији производи/услуге: 1) Рушење објеката, земљани радови 2) Груби грађевински радови 3) Монтажа кровних конструкција 4) Изградња саобраћајница и слично
Укупан број запослених: 81; од тога ВСС: 0

**EУР
495.866
663.640

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено пољопривредно предузеће ВОЈВОДИНА на акције, БАЧКИ БРЕСТОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 114.958.000 Дин или 1.669.011 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 11.496.000 Дин или 166.901 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 22.992.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
7.313.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 150304-1083
Матични број субјекта: 08043787
Делатност субјекта: Гајење жита и других усева и засада

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

1. Објекат 240 А1 и А2 (2200) 2. 2 Монтажне хале (2416) 3. Механичка радионица
(1170) 4. Силоси (1470) 5. Ђубриште (1040) 6. Магацин за храну (1800) 7. Магацин
кооперације (1000) 8. Хала (720) 9. Мешаона сточне хране (650)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:
Исказан у:

Пољопривредно земљиште: (16017472)

2001. годину
Дин

Б) Најзначајнија опрема:

1) Трактор точкаш (МТЗ-952) 2) Трактор (МТЗ-82) 3) Утоваривач (УЛТ 160 Ц) 4) Трактор (ИМТ 5200) 5) Машина за
заливање пољопривредних култура

**EУР

2002. годину
Дин

**EУР

119.918.000
109.030.000
Најважнији производи/услуге: 1) Пшеница 2) Млеко 3) Сунцокрет 4) Соја 5) Шећерна репа
Укупан број запослених: 128; од тога ВСС: 2
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2.015.496
1.832.499

105.129.000
117.659.000

1.741.844
1.949.449

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Пољопривредно предузеће ПОБЕДА са п.о., ПОБЕДА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 162.362.000 Дин или 2.357.254 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 19.483.000 Дин или 282.870 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 38.967.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 29.061.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 150304-1084
Матични број субјекта: 08142599
Делатност субјекта: Гајење жита и других усева и засада

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

1. Фарма свиња-товилишта I, II, III, IV, V (5250) 2. Фарма свиња-репродукција (1050)
3. Фарма свиња-прасилишта I, II (1400) 4. Фатма свиња-одгајивалишта (700) 5.
Објекти (1. репродукција, 2. стаја за прасилиште, 3. штала за прасилиште и одгој I,
II и III (3100)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Пољопривредно земљиште: (2390657)

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Комбајн ("Case cf80") 2) Трактори (8 ком) ("Case 7230", "Belorus mtz820", "MTZ-820 uk" "Ferguson mf 8160-4") 3)
Систем за наводњавање ("Lindsay") 4) Котларница са топловодом и инсталацијама 5) Постројење за производњу

2001. годину

Дин
**EУР
252.098.000
4.237.084
254.800.000
4.282.497
Најважнији производи/услуге: 1) Пшеница 2) Меркантилни кукуруз 3) Сунцокрет 4) Шећерна репа 5) Јечам 6) Тов свиња 7) Семенски кукуруз
Укупан број запослених: 216; од тога ВСС: 18

2002. годину

Дин
273.107.000
277.134.000

**EУР
4.525.010
4.591.732

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ИРМОВО, КИСАЧ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 331.677.000 Дин или 4.815.462 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 39.801.000 Дин или 577.855 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 79.603.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
9.772.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 150304-1085
Матични број субјекта: 08247072
Делатност субјекта: Гајење жита и других усева и засада

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

1. Штале за краве музаре (5518) 2. Измузиште са млекаром (800) 3. Штала за
смештај и одгој јуница (5518) 4. Машинска радионица (992) 5. Штала за смештај
телади (550) 6. Породилиште телећарник (533)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Трактори (2 ком) (МТЗ 820) 2) Преса ("Claas-Rolant 250") 3) Пнеуматска сејалица (МАЈА) 4) ТФ апарат гарнитура (Panasonic) 5) Атомизери - 3 ком. (АГП 1500ЕН, 1500) 6) Систем за наводњавање

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (153688) Пољопривредно земљиште: (7075427)

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
92.537.000
1.555.296
102.034.000
1.714.915
Најважнији производи/услуге: 1) Пшеница, кукуруз, соја, сунцокрет, јечам 2) Шећерна репа 3) Товне свиње и товна јунад 4) Млеко 5) Воће - јабуке 6) Грашак
Укупан број запослених: 101; од тога ВСС: 10

2002. годину

Дин
78.845.000
91.300.000

**EУР
1.306.354
1.512.716

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за мешовито фармерство ОРАХОВО, НОВО ОРАХОВО

Шифра аукцијске продаје: 150304-1086
Матични број субјекта: 08056919
Делатност субјекта: Узгајање разне стоке и живине

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

1. Објекти за тов свиња (3990) 2. Објекти за тов живине (4697) 3. Објекти за тов
јунади (1380) 4. Мешаона сточне хране (2815) 5. Зграда мотел "Рона" (692) 6.
Биоскопска сала (800)

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 160.692.000 Дин или 2.333.010 *ЕУР-а што
представља 69,923 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 19.283.000 Дин или 279.961 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 38.566.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 12.946.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Линеар на црево обртни 2) Трактор - 6 ком. (Белорус) 3) Утоваривач репе 4) Агрегат - 3 комада (Ирис) 5)
Постројење за наводњавање 6) Приколица (Z 489)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (354589) Пољопривредно земљиште: (3134439)

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
142.560.000
134.996.000
Најважнији производи/услуге: 1) Пшеница, јечам 2) Кукуруз 3) Шећерна репа 4) Сунцокрет 5) Товне свиње
Укупан број запослених: 99; од тога ВСС: 6

**EУР
2.396.047
2.268.917

2002. годину

Дин
152.895.000
153.798.000

**EУР
2.533.262
2.548.223

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће МЕТАЛОПРОМЕТ за рециклажу отпадака и прераду метала, КУЛА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 35.924.000 Дин или 521.570 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.311.000 Дин или 62.588 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.622.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
7.186.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 150304-1087
Матични број субјекта: 08071705
Делатност субјекта: Рециклажа металних отпадака и остатака

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

1. Управна зграда (158) 2. Продавница и магацин (92) 3. Канцеларијски простор
(129) 4. Погон гасног сечења (330) 5. Погон прераде метала (713) 6. Складиште
(385)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Преса за пресовање 2) Хидрауличне маказе 3) Равналица за лим 4) Плазма 5) Пламени резач

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (50649) Пољопривредно земљиште: (324)

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2002. годину

Дин
**EУР
Дин
114.288.000
1.920.871
105.092.000
119.942.000
2.015.900
113.400.000
Најважнији производи/услуге: 1) Обрада металних отпадака и остатака 2) Обрада неметалних отпадака 3) Производња легура алуминијума 4) Општи машински радови 5) Монтажа кровних конструкција
Укупан број запослених: 93; од тога ВСС: 4

**EУР
1.741.231
1.878.883

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за пружање фризерских и других услуга ДАЛИА, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.606.000 Дин или 23.318 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 218.000 Дин или 3.171 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 437.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
65.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 150304-1088
Матични број субјекта: 08014094
Делатност субјекта: Фризерски и других третмани за улепшавање

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

1. Пословни простор у приземљу (12) 2. Пословни простор у сутерену (25)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Берберско-фризерске услуге
Укупан број запослених: 18; од тога ВСС: 0

Дин
1.315.000
1.332.000

Б) Најзначајнија опрема:

**EУР
22.102
22.387

2002. годину

Дин
1.672.000
1.674.000

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво СТОТЕКС, НОВИ САД

Шифра аукцијске продаје: 150304-1066
Матични број субјекта: 08574693
Делатност субјекта: Трговина на велико семењем, храном

Најважнија имовина субјекта приватизације

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 385.400.000 Дин или 5.633.000 *ЕУР-а што
представља 63,434 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 46.248.000 Дин или 675.960 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 92.496.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 20.258.000 Дин

**EУР
27.703
27.736

A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Пословна зграда "Eлан" (400) 2. Угоститељски објекат "Tри шешира" - Челарево
(250) 3. Робна кућа "Митровчанка" (2570) 4. Објекат II, Приморска 84 (20400) 5.
Објекат III, Приморска 84 (5968) 6. Робна кућа, Ј. Дучића 9 (2460)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (70926)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Камиони 2 ком. (Застава 83.12) 2) Путничка возила 4 ком. (VW Golf, Renault) 3) Рачунари 4 ком. (Server P 433) 4)
Фотокопир апарат (Cannon)

2001. годину

Дин
84.412.000
86.958.000
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико и мало семењем и храном
Укупан број запослених: 280; од тога ВСС: 4

**EУР
1.418.737
1.461.528

2002. годину

Дин
73.953.000
84.269.000

**EУР
1.225.300
1.396.222

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за производњу вијака, жичаних производа, алата и машина ПЕТАР ДРАПШИН, НОВИ САД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 265.496.000 Дин или 3.880.484 *ЕУР-а што
представља 67,165 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 31.860.000 Дин или 465.658 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 63.719.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 31.805.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 150304-1067
Матични број субјекта: 08008426
Делатност субјекта: Производња везних елемената, ланаца

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

1. Производна хала П1 I (11501) 2. Производна хала П1 II (2285) 3. Складишта
(1980) 4. Армирано бетонско склониште (560) 5. Погонска зграда П2 - ресторан
(711) 6. Погонска зграда П II (1952)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2001. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Аутомати за пресовање (СП О1, СП 11) 2) Аутомат за израду вијака (СП 27) 3) Разбоји за ткање (UDWZ-063) 4)
Аутомати за пресовање (СП 150) 5) Аутомат за ваљање навоја (Р 1) 6) Аутомат за жљебљење (ФР-Д1) 7) Аутоматске
пресе (К-50) 8) Моностатик пресе (300-24) 9) Глодалице (МАХО) 10) Пећ за синтеровање (ДЕГУСЕ) 11) Пећ за
термичку обраду (ДЕГУСЕ)

Дин
178.507.000
184.182.000
Најважнији производи/услуге: 1) Вијци, навртке, заковице 2) Метална и полиетиленска платна и плетива
Укупан број запослених: 291; од тога ВСС: 24

**EУР
3.000.218
3.095.600

2002. годину

Дин
203.337.000
222.058.000

**EУР
3.369.017
3.679.198

11) Основни подаци о субјекту приватизације: А.Д. за пројектовање производњу и оправку шинских возила процесне и транспортне опреме и челичне конструкција БРАТСТВО, СУБОТИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 214.156.000 Дин или 3.130.105 *ЕУР-а што
представља 69,006 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 25.699.000 Дин или 375.613 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 51.398.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 31.080.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 150304-1068
Матични број субјекта: 08008574
Делатност субјекта: Производња шинских возила

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

1. Машинска столара са анексом (2110) 2. Хала А (2000) 3. Хала Б (2416) 4. Ресторан
друштвене исхране (1168) 5. Ковачница (1149) 6. Фарбара (1880) 7. Нова управна
зграда (1528) 8. Производна хала Ц (1949) 9. Главна хала ковнице (800) 10.
Магацин бр. 1 (570) 11. Магацин бр. 2 (490)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Апарат за мерење напона (DEBBIE UX) 2) Пескара - опрема 3) Мостни кран 4) Уређај за испитивање гибња
(Ferofl) 5) Хидраулична хоризонтална преса (П 6736) 6) Монерал дизалица 2т 7) Путнички аутомобил (Peugeot 406
ST) 8) Телефонска централа (Panasonic KX-TD 1232) 9) Путнички аутомобил (Шкода фелиција 1,3) 10)
Компјутерска опрема (Pentium II i III рачунари)
2002. годину

Дин
**EУР
Дин
442.425.000
7.435.964
455.297.000
444.030.000
7.462.940
498.788.000
Најважнији производи/услуге: 1) Пројектовање теретних вагона 2) Производња и реконструкција вагона 3) Ремонт теретних вагона 4) Производња челичних конструкција 5) Производња процесне опреме
Укупан број запослених: 624; од тога ВСС: 34

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво МЕТЕОР трговина на велико и мало, СУБОТИЦА

**EУР
7.543.650
8.264.237

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 138.498.000 Дин или 2.010.789 *ЕУР-а што
представља 69,426 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 16.620.000 Дин или 241.295 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 33.240.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 11.694.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 150304-1058
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

