На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01 и 18/03 ), и члана 5. Уредбе о продаји
капитала и имовине јавном аукцијом ("Службени гласник РС" бр. 45/01, 45/02, 19/03, 59/04 и 98/04),
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: 25000 динара, након добијања фактуре од стране Агенције
за приватизацију. У цену није урачунат ПДВ. 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 18.05.2005. до 02.06.2005. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 03.06.2005. 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 130605,
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: 13.06.2005.
на адреси: Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар ВојводинаСПЕНС у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће
се на истој адреси дана:
13.06.2005. 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 (13.06.2005.) 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 (13.06.2005.)
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 18.05.2005. до 02.06.2005., 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 18.05.2005. 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 ДИМНИЧАР, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.725.000 Дин или 21.094 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 207.000 Дин или 2.531 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 414.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
8.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130605-1166
Матични број субјекта: 08039305
Делатност субјекта: Чишћење објеката

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Управна зграда (80)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

1) Возило комби (Zastava 850АК) 2) Уређај за чишћење котлова (Еlektra) 3) Прскалица (М 10) 4) Возило комби (IMV)

2002. годину

Дин
**EУР
1.098.000
18.192
1.128.000
18.689
Најважнији производи/услуге: 1) Чишћење димњака 2) Чишћење котлова 3) Контрола димњака 4) Издавање атеста за димњаке за плинске инсталације
Укупан број запослених: 11; од тога ВСС: 0

2003. годину

Дин
1.463.000
1.627.000

**EУР
22.488
25.009

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће млин БУДУЋНОСТ за производњу млинских и пекарских производа, ТИТЕЛ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 7.890.000 Дин или 96.487 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 394.000 Дин или 4.824 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 789.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 14.575.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130605-400п
Матични број субјекта: 08256101
Делатност субјекта: Производња млинских производа

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

1. Млинска зграда (1015) 2. Магацин за пшеницу (1210) 3. Магацин за пшеницу
(1044) 4. Магацин за паковано брашно (660) 5. Управна зграда (88)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Oпрема за млин 2) Рибалица 3) Млински силосни аспиратор 4) Рибалица (RSH) 5) Млински тријер 6) Филтер (F104) 7) Издувна цев вентилатора 8) Транспортер зракасти

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (254) - у друштвеној својини, (8583) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Дин
3.662.000
20.324.000
Најважнији производи/услуге: 1) Брашно 2) Хлеб 3) Пециво 4) Сточно брашно 5) Услуге превоза
Укупан број запослених: 55; од тога ВСС: 2

**EУР
56.289
312.403

2004. годину

Дин
0
29.384.000

**EУР
0
402.510

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу металне робе, увоз, извоз и трговину на велико и мало ЕЛАН са п.о., ЧУРУГ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.033.000 Дин или 49.523 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 202.000 Дин или 2.476 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 403.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.178.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130605-0527п
Матични број субјекта: 08063672
Делатност субјекта: Производња металних производа

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Управна зграда (257) 2. Производна хала (484) 3. Објекат Б (306)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

1) Стругови (PA 522) 2) Глодалице (FA 3 AU) 3) Брусилице (URB 750A) 4) Апарат за заваривање (Gorenje) 5) Столови
и столице
2001. годину

Дин
5.063.000
9.102.000
Најважнији производи/услуге: 1) Пиштољ за фарбање 2) Зип машина 3) Менгеле 4) Пумпа
Укупан број запослених: 60; од тога ВСС: 2

**EУР
85.095
152.980

2002. годину

Дин
4.376.000
6.334.000

**EУР
72.504
104.946

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће МОКРИН са п.о., МОКРИН
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 326.762.000 Дин или 4.011.985 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 26.141.000 Дин или 320.959 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 52.282.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 21.844.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130605-1310п
Матични број субјекта: 08021953
Делатност субјекта: Мешовито фармерство

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

1. Зграда дирекције (1281) 2. Омладински дом (1140) 3. Млин сточне хране (420) 4.
Зграда млекаре (320) 5. Зграда кланице (135) 6. Штала за краве са мужом (1488) 7.
Штала за тов јунади (900) 8. Прасилиште (700) 9. Одгајивалиште за прасад (1428)
10. Силоси за зрнасте производе (1600м3) 11. Сушара (582)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Везана опрема за сушење 2) Везана опрема у свињогојској фарми 3) Везана опрема у говедарској фарми 4)
Систем за наводњавање (Rendžer I i II) 5) Утоваривач (ULT-160) 6) Комбајн за силажу (Z-351) 7) Комбајн (4 комада)
(ZMAJ) 8) Трактор (IMT) 9) Трактор (5 комада) (MTZ-82) 10) Опрема за дренажу

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (465339) - у државној својини, Пољопривредно земљиште: (25980474) - у друштвеној својини, (34195573) - у државној својини

Биланс успеха за:

2003. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
22.403.000
344.360
45.131.000
693.715
Најважнији производи/услуге: 1) Товне свиње, краве, јунад 2) Залучена прасад 3) Кравље млеко 4) Пшеница, јечам, сунцокрет 5) Кукуруз, семе луцерке
Укупан број запослених: 97; од тога ВСС: 5

2004. годину

Дин
14.442.000
27.128.000

**EУР
197.830
371.606

5) Основни подаци о субјекту приватизације: АД СТАНДАРД фабрика сточне хране, КИКИНДА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 39.668.000 Дин или 487.045 *ЕУР-а што представља
49,364 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.983.000 Дин или 24.352 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.967.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
5.461.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130605-1373п
Матични број субјекта: 08021732
Делатност субјекта: Производња готове хране за животиње

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

1. Зидана зграда силоса - корисник (930) 2. Зграда ФХС са бимовима- корисник
(835) 3. Магацин за сунцокрет - корисник (825) 4. Зграда приземна и спрат млина корисник (3330) 5. Магацин приземље и спрат - корисник (1040)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (7358) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Вага за ситно паковање 2) Мешалица (PM-10) 3) Линја за производњу сточне хране 4) Линија за аутоматско
мерење 5) Чекићар МЦА без постоља

2003. годину

2004. годину

Дин
**EУР
Дин
32.268.000
495.996
47.601.000
45.514.000
699.602
54.500.000
Најважнији производи/услуге: 1) СП - концентрат за прасад 2) ГП - концентрат за свиње 3) К - концентрат за свиње 4) Г - концентрат за јунад 5) СУ-2 - допунска смеша за свиње
Укупан број запослених: 56; од тога ВСС: 1

**EУР
652.051
746.555

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Транспортно предузеће за транспорт, шпедицију и сервис, акционарско друштво БАЧКАТРАНС, ВРБАС
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 42.228.000 Дин или 518.479 *ЕУР-а што представља
50,61 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.111.000 Дин или 25.924 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.223.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 16.148.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130605-1374п
Матични број субјекта: 08007101
Делатност субјекта: Превоз робе у друмском саобраћају

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

1. Управна зграда - корисник (1175) 2. Хала за одржавање - корисник (6970) 3.
Дисперчески центар са портирницом - корисник (248) 4. Котларница - корисник
(196) 5. Анекс - корисник (392)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (58297) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Дин
15.801.000
29.020.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Тахограф лабораторија 2) Путничко возило (Yugo florida) 3) Агрегат за струју 4) Компресор

**EУР
242.879
446.070

2004. годину

Дин
16.336.000
23.965.000

**EУР
223.775
328.279

Најважнији производи/услуге: 1) Превоз робе у друмском саобраћају 2) Продаја моторних возила 3) Одржавање и оправка моторних возила
Укупан број запослених: 34; од тога ВСС: 2

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво ЗАВОД ЗА ГЕОТЕХНИКУ, СУБОТИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 6.352.000 Дин или 77.986 *ЕУР-а што представља
69,958 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 635.000 Дин или 7.799 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.270.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
994.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130605-1403
Матични број субјекта: 08181195
Делатност субјекта: Испитивање терена бушењем и сондирањем

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

1. Монтажна зграда (барака) - ванкњижно (430) 2. Надстрешница - ванкњижно (57)
3. Радионица, котларница и стан - ванкњижно (241) 4. Анекс - ванкњижно (29)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (3638) - у друштвеној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Дин
6.517.000
6.622.000
Најважнији производи/услуге: 1) Геомеханички елаборати 2) Сондажни радови
Укупан број запослених: 12; од тога ВСС: 3

Б) Најзначајнија опрема:

1) Путничко возило (Zastava 101) 2) Камион (TAM 5000) 3) Хидромотор 4) Фотокопир апарат (Oliveti) 5) Бушаће
шипке (Geomašina)

**EУР
100.174
101.788

2004. годину

Дин
7.952.000
7.710.000

**EУР
108.929
105.614

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за производњу млинских, пекарских и колачарских производа, трговину и услуге ЖИТОПРОДУКТ акционарско друштво,
ЗРЕЊАНИН
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 1.694.740.000 Дин или 20.808.040 *ЕУР-а што
представља 68,908 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 203.369.000 Дин или 2.496.965 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 406.738.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 213.127.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130605-1404
Матични број субјекта: 08000271
Делатност субјекта: Производња млинских производа

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

1. Силоси (78200м3) 2. Зграда млина (2760) 3. Зграда млина "Русанда", Меленци
(1012) 4. Млински силос (3000м3) 5. Фабрике колача (I и II) (4131) 6. Магацин
брашна (3360) 7. Управна зграда (567) 8. Подно складиште (2717) 9. Складиште,
Јарковац (2100) 10. Магацин зидани (2 објекта) (2227) 11. Млинска зграда (1254)
12. Механизовано подно складиште (1400)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (80140) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Силоска опрема 2) Млинска опрема 3) Пекарска опрема 4) Колачарска опрема 5) Линија МЦД

2003. годину

Дин
**EУР
351.954.000
5.409.933
484.521.000
7.447.638
Најважнији производи/услуге: 1) Брашно 2) Хлеб и пециво 3) Пите, коре, бурек 4) Посластичарство 5) Трговина на мало и велико
Укупан број запослених: 593; од тога ВСС: 23

2004. годину

Дин
219.377.000
414.406.000

**EУР
3.005.082
5.676.639

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за филм, аудио и видео делатност и естраду БАНАТ ФИЛМ д.о.о, ЗРЕЊАНИН
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 12.813.000 Дин или 157.321 *ЕУР-а што представља
52,339 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.538.000 Дин или 18.879 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.075.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
601.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130605-1405
Матични број субјекта: 08002258
Делатност субјекта: Приказивање филмова

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Биоскоп "Балкан" (540)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (1532) - у државној својини

Биланс успеха за:

1) Озвучење у биоскопу (Bexinger) 2) Озвучење у биоскопу (Suround) 3) Биоскопско платно

2003. годину

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
2.416.000
4.463.000
Најважнији производи/услуге: 1) Приказивање филмова 2) Кинематографска и видео дистрибуција
Укупан број запослених: 7; од тога ВСС: 0

**EУР
37.137
68.601

Дин
893.000
2.958.000

**EУР
12.233
40.519

10) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће АУРОМЕТАЛ са п.о., СУБОТИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 28.881.000 Дин или 354.596 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.466.000 Дин или 42.552 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 6.931.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.420.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130605-1406
Матични број субјекта: 08058458
Делатност субјекта: Производња накита и сличних предмета

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

1. Хала Ф (1240) 2. Хала Г (1224) 3. Ресторан (513) 4. Гараже и радионице (284) 5.
Анекс ходника са санитарним чвором (102)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (10885) - у друштвеној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Б) Најзначајнија опрема:

1) Линије за израду накита 2) Линије за галванску обраду 3) Стругови и глодалице 4) Линије за пресовање метала
5) Рачунари и пратећа опрема 6) Канцеларијска опрема

2003. годину

Дин
**EУР
21.745.000
334.245
22.392.000
344.190
Најважнији производи/услуге: 1) Златни и сребрни накит 2) Зидни сатови 3) Спортски трофеји 4) Метална галантерија 5) Златни и сребрни лот и лем
Укупан број запослених: 48; од тога ВСС: 2

2004. годину

Дин
10.037.000
19.670.000

**EУР
137.489
269.445

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за израду, одржавање и унутрашњи и спољни промет производа прецизне механике и електротехнике КОНТИНЕНТАЛ,
НОВИ САД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 3.702.000 Дин или 45.451 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 444.000 Дин или 5.454 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 888.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
27.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130605-1407
Матични број субјекта: 08574545
Делатност субјекта: Оправка производа прецизне механике

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Локал, Гагаринова 16, Нови Сад (95)

1) Метални радни сто (6 комада) (DES) 2) Столице (6 комада) (DES) 3) Полице - монтажне (6 комада) (DES) 4)
Лемилице (2 комада) (ML-002)

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

2003. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
612.000
1.337.000

**EУР
9.407
20.551

2004. годину

Дин
3.707.000
3.747.000

**EУР
50.779
51.327

Најважнији производи/услуге: 1) Сервисирање
Укупан број запослених: 5; од тога ВСС: 0

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће СЛОГА пољопривредна производња, КАЋ

Шифра аукцијске продаје: 130605-1408
Матични број субјекта: 08247064
Делатност субјекта: Гајење жита и других усева и засада

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

1. Управна зграда (440) 2. Радионица, гаража за комбајн (386) 3. Надстрешница за
машине (588) 4. Породилиште са телећарником (380) 5. Штале за стоку (1218) 6.
Сушара за сено (401) 7. Електромеханичка колска надземна вага (12) 8. Вага за репу
(24)

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 515.609.000 Дин или 6.330.652 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 61.873.000 Дин или 759.678 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 123.746.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 16.608.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Трактори (26 комада) (MTZ, BELARUS, URSUS, JOHN DEERE, FIAT, TORPEDO) 2) Комбајни (17 комада) (KLAS, ZMAJ)
3) Опрема силоса 4) Опрема сушаре 5) Вучени сило комбајн 6) Колска вага (Ele meh) 7) Путничко возило (Škoda
"Oktavia") 8) Аутобус (NEOPLANTA) 9) Утоваривач (TPU-02)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (98690) - у друштвеној својини, Пољопривредно земљиште: (9741439) - у друштвеној својини, (13650731) - у државној својини

Биланс успеха за:

2003. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
96.998.000
1.490.969
100.385.000
1.543.031
Најважнији производи/услуге: 1) Пшеница 2) Кукуруз меркантилни 3) Соја 4) Шећерна репа 5) Сунцокрет 6) Луцеркино сено 7) Зелени конвејер 8) Млеко
Укупан број запослених: 105; од тога ВСС: 10

2004. годину

Дин
114.001.000
112.929.000

**EУР
1.561.615
1.546.930

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво ИНТЕГРАЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ, СУБОТИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 50.342.000 Дин или 618.094 *ЕУР-а што представља
67,095 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.034.000 Дин или 61.809 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 10.068.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.813.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130605-1409
Матични број субјекта: 08230773
Делатност субјекта: Грађевински и специјализовани радови

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

1. Монтажна барака - корсиник (174) 2. Барака монтажна - корисник (144) 3.
Барака монтажна - корисник (104) 4. Барака монтажна - корисник (132) 5.
Контејнер, Бајмок (13)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Пољопривредно земљиште: (28072) - у друштвеној својини
2003. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
31.739.000
21.361.000
Најважнији производи/услуге: 1) Станови и пословни простори за тржиште
Укупан број запослених: 38; од тога ВСС: 4

Б) Најзначајнија опрема:

1) Цевна скела 2) Подупирачи (L-2200-3800) 3) Путничко возило (KIA-SEPHIA X/3) 4) Трафо уљни (T 5 630) 5)
Претварач струје за вибратор

**EУР
487.864
328.343

2004. годину

Дин
30.184.000
30.458.000

**EУР
413.468
417.221

14) Основни подаци о субјекту приватизације: ПИК-БЕЧЕЈ - МЛИНСКА ИНДУСТРИЈА акционарско друштво за прераду житарица и производњу пекарских производа, БЕЧЕЈ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 255.532.000 Дин или 3.137.422 *ЕУР-а што
представља 69,818 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 30.664.000 Дин или 376.490 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 61.328.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 16.715.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130605-1410
Матични број субјекта: 08607745
Делатност субјекта: Производња млинских производа

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

1. Пекара "27. јуни" - индустријска пекара (3535) 2. Млин "Слога" - силос за
пшеницу (1000м3) 3. Млин "1. мај" - зграда млинска А (1860) 4. Млин "1. мај" зграде магацина за жито и брашно (2855) 5. Дегустациони центар-зграда
индустрије (166) 6. Млин "22. октобар" - силос ћелије 110 вагона (9900м3)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (19199) - у друштвеној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Трафо станица 2) Цевовод 3) Машина за израду обланди 4) Теретно возило (4 комада) (ТАМ) 5) Мешалица
(2 комада) 6) Комора за замрзавање теста 7) Чистилица гриза дупла (3 комада) 8) Апарат за млинско чишћење 9)
Машина за прање гајби 10) Машина за паковање (FM-EL-MAGN) 11) Млински тријер 12) Аспиратор

Дин
**EУР
124.888.000
1.919.670
165.076.000
2.537.406
Најважнији производи/услуге: 1) Брашно, сточно брашно 2) Хлеб, пециво 3) Обланде 4) Коре за питу и кремпиту 5) Посластичарски производи
Укупан број запослених: 230; од тога ВСС: 11

2004. годину

Дин
90.254.000
125.181.000

**EУР
1.236.322
1.714.761

15) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ИНТЕГРАЛ ВОДОВОД И ГРЕЈАЊЕ п.о., СУБОТИЦА

Шифра аукцијске продаје: 130605-1411
Матични број субјекта: 08230722
Делатност субјекта: Грађевински и специјализовани радови

Најважнија имовина субјекта приватизације

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 8.155.000 Дин или 100.123 *ЕУР-а што представља 70
% укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 815.000 Дин или 10.012 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.631.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
711.000 Дин

A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Управна зграда (147) 2. Радионица - ванкњижно (33) 3. Гаража - ванкњижно (23)
4. Магацин - ванкњижно (125)
В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (546) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

Дин
7.870.000
8.694.000

Б) Најзначајнија опрема:

1) Телефон (Panasonic KX-30810) 2) Тестера за бетон 3) Бушилица (Hilti TE-55) 4) Нарезница електрична (1 1/4
RUC) 5) Вакуум екстрактор

**EУР
120.971
133.637

2004. годину

Дин
7.232.000
7.966.000

**EУР
99.066
109.120

Најважнији производи/услуге: 1) Прерада метала и пластике
Укупан број запослених: 19; од тога ВСС: 2

16) Основни подаци о субјекту приватизације: Пољопривреда, индустрија, кооперација ПРИГРЕВИЦА акционарско друштво, ПРИГРЕВИЦА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 355.452.000 Дин или 4.364.250 *ЕУР-а што
представља 68,278 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 42.654.000 Дин или 523.710 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 85.309.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 28.618.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 130605-1412
Матични број субјекта: 08027951
Делатност субјекта: Гајење жита и других усева и засада

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

1. Велики магацин у старој кудељари (1610) 2. Силос капацитета 1000т (1900м3) 3.
Ремонтна радионица (2280) 4. Силос - 8 ћелија, вертикални (1200т) 5. Нове стаје
(1 и 2) (2444) 6. Тренч силос (1738м3) 7. Ћелије мешаоне - 12 комада 8. Управна
зграда и производна хала на циглани (996) 9. Нова сушара (966) 10. Зграда дрваре
(878) 11. Фабричка зграда-Кудељара (1077)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Опрема за производњу опекарских производа (делимично механичка) 2) Опрема за прераду пшенице
(полуаутоматска) 3) Опрема за производњу сточне хране (полуаутоматска)

В) Земљиште (м²): Грађевинско земљиште: (137886) - у друштвеној својини, (176800) - у државној својини, Пољопривредно земљиште: (18908729) - у друштвеној својини, (3415915) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2003. годину

2004. годину

Дин
**EУР
Дин
**EУР
51.307.000
788.647
71.823.000
983.850
134.940.000
2.074.181
103.668.000
1.420.071
Најважнији производи/услуге: 1) Пшеница (меркантилна и семенска) 2) Овас, јечам, соја, сунцокрет, шећерна репа, семенски и меркантилни кукуруз 3) Кромпир, грашак, конзумна паприка, броколи, карфиол 4) Услуге механизације
и транспорта 5) Услуге силоса и сушаре 6) Производи мешаоне сточне хране 7) Производи млина 8) Производи сточарства 9) Производи циглане
Укупан број запослених: 237; од тога ВСС: 10

