На основу члана 38. Закона o приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/2007 и 123/2007 – др.
закон), и члана 9. Уредбе о продаји капитала и имовине јавном аукцијом („Службени гласник РС” бр. 52/05 и 91/07),

Агенција за приватизацију објављује:
Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија
тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

Основни подаци о аукцијској продаји
Aукцијску документацију заинтересовани могу купити по цени
од: 40000 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
16:30 часова у периоду од 16.10.2008. до 05.11.2008. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 06.11.2008. ГОДИНЕ ДО 16:30
Попуњена 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 141108,
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: 14.11.2008.
на адреси: Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар ВојводинаСПЕНС у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће
се на истој адреси дана:
14.11.2008. 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 (14.11.2008.) издатим физичким лицима који
су држављани Републике Србије. Ако се учесник пријави само
за
друго надметање средства
плаћања могу бити и у
обвезницама по основу неисплаћене девизне штедње грађана
које не доспевају закључно са даном продаје капитала
(14.11.2008.) 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 у року од 21 дан од дана
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 може се обавити након
потписивања Уговора о чувању поверљивих података у
периоду од 16.10.2008. до 05.11.2008.

* Укупна процењена вредност капитала који се приватизује, изражена у ЕУР-има, обрачуната је по званичном курсу на дан припреме јавног позива.
** Подаци о непокретностима субјекта приватизације из овог jавног позива су искључиво информативног карактера, док се подаци о правном основу, облику својине и врсти права над истим налазе у аукцијској
документацији.
*** 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 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,
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 фабрика обуће МОДА, ДЕБЕЉАЧА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 41.963.000 Дин или 522.116 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.098.000 Дин или 26.106 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.196.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 3.173.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 141108-3068п
Матични број субјекта: 08029148
Делатност субјекта: Производња кожне обуће

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

Б) Најзначајнија опрема:

1. Производна хала (1695) 2. Продавница (155)

1) Круг са алатима (Euroles) 2) Шиваћа машина (2 комада) (Minerva) 3) Шиваћа машина (Nechi) 4) Шиваћа машина
(Ikos) 5) Машина за паковање (USM)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (19421) ; Грађевинско земљиште: (16455) - у државној својини; Пољопривредно земљиште: (2966) - у државној својини

Биланс успеха за:

2006. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
2.351.000
4.856.000

***EУР
27.953
57.737

2007. годину

Дин
2.872.000
4.866.000

***EУР
35.916
60.852

Најважнији производи/услуге: 1) Продаја мушке обуће
Укупан број запослених: 7; од тога ВСС: 0

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће у друштвеној својини за прераду воћа и поврћа ТАМИШ ХЛАДЊАЧА, ПАНЧЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 197.371.000 Дин или 2.455.753 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 15.790.000 Дин или 196.460 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 31.579.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 10.613.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 141108-3136п
Матични број субјекта: 08112207
Делатност субјекта: Прерада и конзервисање другог воћа и поврћа

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

1. Објекат хладњаче (7080) 2. Управна зграда (1430) 3. Објекат складишта
амбалаже са гаражом и радионицом (1200) 4. Објекат хладњаче- припрема (160) 5.
Ограда (800)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Канцеларијаска опрема 2) Хасина за халеризирање 3) Колица

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (39917) ; Грађевинско земљиште: (39917) - у друштвеној својини

Биланс успеха за:

2006. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
31.474.000
39.609.000
Најважнији производи/услуге: 1) Гајење воћа 2) Остале пољопривредне услуге 3) Прерада кафе и чаја
Укупан број запослених: 49; од тога ВСС: 1

***EУР
374.223
470.947

2007. годину

Дин
34.722.000
46.901.000

***EУР
434.220
586.526

3) Основни подаци о субјекту приватизације: КУЛСКИ ШТОФОВИ Фабрика за производњу вунених тканина и предива АД, КУЛА
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 503.510.000 Дин или 6.264.817 *ЕУР-а што
представља 67,536 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 40.281.000 Дин или 501.185 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 80.562.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 6.480.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 141108-3174п
Матични број субјекта: 08106380
Делатност субјекта: Производња тканина вуненог типа

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

1. Зграда влаћене предионице са адаптацијом (2010) 2. Хала чешљаонице (1487) 3.
Магацин мешаоне (2656) 4. Хала ткачница (6660) 5. Хала камгарн предионице
(1992) 6. Индустријска хала апертуре (2216)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Аутоконер (Savio RSA) 2) Уређај за левијатан 3) Прстенаста предилица (3 комада) 4) Постројење 5) Машина за
премотавање (Biella) 6) Maина за карбонизирање (Krantz) 7) Растезна сушара (Krantz)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (33788) ; Грађевинско земљиште: (33788) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2006. годину

Дин
5.942.000
76.905.000

***EУР
70.650
914.393

2007. годину

Дин
23.771.000
109.810.000

***EУР
297.271
1.373.243

Најважнији производи/услуге: 1) Вуна сортирана, прана и обојена 2) Предива свих врста 3) Тканине вуненог типа
Укупан број запослених: 233; од тога ВСС: 2

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће СЛОГА, РУСКО СЕЛО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 315.319.000 Дин или 3.923.287 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 37.838.000 Дин или 470.794 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 75.676.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 9.233.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 141108-3203
Матични број субјекта: 08021899
Делатност субјекта: Гајење жита и других усева и засада

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

1. Стаја за краве (3 зграде) (1974) 2. Магацин – складиште (674) 3. Телећарник (764)
4. Стаја за краве (710) 5. Зграда мешаоне (661) 6. Зграда за смештај машина (422) 7.
Зграда машинске радионице (960) 8. Штала за коње (1075) 9. Стаја за крупну стоку
(658)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Комбајн (CLASS LEXION 440) 2) Трактор (JOHN DEERE) 3) Опрема заливног система 4) Плуг (EUROMAT 5 brazda) 5)
Трактор (MT 2892 KI 5871) 6) Трактор (MT 2892 KI 8577)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште: (11372072) ; Пољопривредно земљиште: (11372072) ; (8585729) - у друштвеној својини ; ( 2786343) - у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2006. годину

Дин
57.431.000
62.787.000
Најважнији производи/услуге: 1) Пшеница 2) Јечам 3) Кукуруз 4) Соја 5) Сунцокрет
Укупан број запослених: 60; од тога ВСС: 3

***EУР
682.849
746.531

2007. годину

Дин
80.116.000
70.344.000

***EУР
1.001.901
879.696

