Булевар Михајла Пупина 10/V, 21000 Нови Сад,
Југославија
тел: 021/52-959, факс: 021/529-67

На основу члана 38. Закона o приватизацији («Службени гласник РС», бр. 38/2001), и члана 5.
Уредбе о продаји капитала и имовине јавном аукцијом («Службени гласник РС» бр. 45/2001),
Агенција за приватизацију објављује:

ИСПРАВКА Jавног позива од 23.10.2002. за учешће на јавним
АУКЦИЈАМА
Основни подаци о аукцијској продаји

Aукцијску документацију заинтересовани могу купити по цени од: 30.000 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:
Агенција за приватизацију, Булевар Михајла Пупина 10/V, Нови Сад - радним данима од 10:00 до 17:00 часова у периоду од 23.10. до 18.11.2002. године. (пожељна претходна телефонска најава)
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ ДО 18.11.2002. ГОДИНЕ ДО 17:00 ЧАСОВА.
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 211102 Агенција за приватизацију, Булевар Михајла Пупина 10/V, 21000 Нови Сад».
УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ, ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.
Aукција ће се одржати дана: 25.11.2002. на адреси: ЈП Спортски пословни центар «Војводина» («СПЕНС»), Амфитеатар на I спрату, (улаз за из правца Окружног суда степеништем са спољашње
стране или покретним степеницама из приземља), Сутјеска 2, Нови Сад, у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се дана: 25.11.2002. на истој адреси 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
(25.11.2002.) 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 (25.11.2002.) издатим физичким лицима који су држављани Републике Србије..
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 23.10. до 18.11.2002., уз претходно утврђену сатницу са Агенцијом за
приватизацију, тел: тел: 021/52-959, факс: 021/529-67
*
**

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује, изражена у ЕУР-има, обрачуната је по званичном курсу на дан 17.10.2002. године.
Укупни пословни приходи и расходи за 2000. и 2001. годину, изражени у ЕУР-има, обрачунати су по просечним годишњим реалним курсевима за 2000. и 2001. годину.

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: Предузеће за грађевинско-занатске радове, инжењеринг, производњу и трговину «РАДНИК» д.о.о. Кикинда
Шифра аукцијске продаје: 251102-0048п
Матични број субјекта: 08021210
Делатност субјекта: Остали завршни радови у
грађевинарству

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 4.032.000 Дин или *ЕУР-а 65.987
што представља 62,055 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 403.000 Дин или *ЕУР-а. 6.595
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 806.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.382.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (m ):
1. Управна зграда (375), 2. Занатски погон (619)
В) Земљиште (м²):
1. Грађевинско (3.826)
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
23.505.000
21.943.000

Б) Најзначајнија опрема:
1. Камион ФАП кипер 2. Ровокопач РУ 050 3. Абрихтер АБ Стандард 4. Циркулар стандардни
једнолисни 5. Дизалица ланчана

2000. годину
**EУР
465.445
434.515

Дин
31.122.000
33.371.000

2001. годину
**EУР
523.202
561.011

Најважнији производи/услуге: 1) Грађевинско завршни радови у грађевинарству 2) Грађевински радови у нискоградњи 3) Пројектовање
Укупан број запослених: 53; Од тога ПК и НК: 17, КВ: 17, ССС: 13, ВК: 2, ВС: 3, ВСС: 1

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Деоничко друштво Штампарија «УДАРНИК» Сента
Шифра аукцијске продаје: 251102-0049п
Матични број субјекта: 08052549
Делатност субјекта: Графичка делатност

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 10.871.000 Дин или *ЕУР-а 177.912
што представља 66,61 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 870.000 Дин или *ЕУР-а. 14.238
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.739.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.100.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (m ):
1. Типомашинарница (407), 2. Офсет одељење и штампарија (341); 3.Књиговезница (221); 4. Управна
зграда (207), 5. Гардероба и експедиција (133)
В) Земљиште (м²):
1. Земљиште на коме се налазе објекти је градско грађевинско земљиште
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
3.878.000
4.094.000

2000. годину
**EУР
76.792
81.069

Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико и мало
Укупан број запослених: 23; Од тога НКВ: 6, КВ: 7, ВКВ: 1 ССС: 8, ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1. Нагибна вага 2. Телефонска централа Панасоник (2 ком.) 3.Рачунар 486 4. Штампач 5.
Телефакс, Панасоник

Дин
3.424.000
6.087.000

2001. годину
**EУР
57.562
102.330

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за промет, производњу и услуге «АНГРОПРОМЕТ» Кикинда
Шифра аукцијске продаје: 251102-0053п
Матични број субјекта: 08036136
Делатност субјекта: Трговина на мало у
неспецијализованим продавницама

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 76.116.000 Дин или *ЕУР-а, 1.245.698
што представља 59,35 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.089.500 Дин или ЕУР-а, 99.659
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.179.000 Дин;
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 12.488.000 Дин.

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде – најважнији објекти (m ):
1) Магацин П+2 (5.280), 2) Робна кућа «Бутик» (1.761), 3) Нови магацин (1.586), 4) Управна зграда П+3
(760), 5) Управна зграда (605)

Б) Најзначајнија опрема/производне линије:
1. Опрема у продајним објектима 2. Транспортна опрема 3. Опрема за производњу
«Ангропак» 4. Компјутерска и техничка опрема

2

В) Земљиште (m ):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Укупни пословни приходи
53.659.000
1.062.554
Укупни пословни расходи
55.378.000
1.096.594
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на велико, 2) Трговина на мало робом широке потрошње, 3) Производња
Укупан број запослених: 126; Од тога НКВ: 4, ПКВ: 9, КВ: 65, ВКВ: 1, ССС: 36, ВС:6,ВСС: 5

Дин
70.231.000
84.818.000

2001. годину
**EУР
1.180.676
1.425.903

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено трговинско предузеће на велико и мало ПОДУНАВЉЕ» Бачка Паланка
Шифра аукцијске продаје: 251102-0056п
Матични број субјекта: 08005834
Делатност субјекта: Трговина на велико и мало

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 146.395.000 Дин или *ЕУР-а, 2.395.869
што представља 70,00 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 11.711.500 Дин. или *ЕУР-а. 191.668
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 23.423.000 Дин;
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 12.661.000 Дин.

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде – најважнији објекти (m ):
1) Управна зграда (6.477), 2) Продавнице (6.155), 3) Хладњача (1.762), 4) Управна зграда (1.280), 5)
Објекат у Пивницама (1.434)

Б) Најзначајнија опрема/производне линије:
1. Опрема за чување, дистрибуцију и продају робе 2. Намештај 3. Канцеларијска и друга
опрема

2

В) Земљиште (m ): 1. Грађевинско (17.628)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Укупни пословни приходи
101.549.000
2.010.871
Укупни пословни расходи
99.954.000
1.979.287
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на мало робом широке потрошње
Укупан број запослених: 180; Од тога НК: 17,КВ: 109, ССС: 42, ВС:7,ВСС: 5

Дин
123.666.000
146.114.000

2001. годину
**EУР
2.078.990
2.456.370

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Tрговинско акционарско друштво «УНИВЕРЗАЛ» Кањижа
Шифра аукцијске продаје: 251102-0058п
Матични број субјекта: 08025495
Делатност субјекта: Неспецијализована трговина на
мало храном

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 168.823.000 Дин или *ЕУР-а, 2.762.920
што представља 69,71 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 13.506.000 Дин. или *ЕУР-а. 221.036
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 27.012.000 Дин;
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 12.623.000 Дин.

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде – најважнији објекти (m ):
1) Продајни објекти бр. 60, 63 и 65 (3.541), 2) Продавница грађевинског материјала (1.690),3) Робна
кућа (1.076), 4) Складиште хемијске робе (842), 5) Самоуслуга (747)

Б) Најзначајнија опрема/производне линије:
1. Опрема за кухиње 2. Рачунарска опрема 3. Канцеларијски намештај , 4. Теретна возила, 5.
Вентилатори за расхлађивање

2

В) Земљиште (m ):
1) Пољопривредно (5.380), 2) Грађевинско (53.213)
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Укупни пословни приходи
99.997.000
1.980.139
Укупни пословни расходи
108.267.000
2.143.901
Најважнији производи/услуге: 1) Трговина на мало робом широке потрошње
Укупан број запослених: 222; Од тога НК: 21,ПК: 7,КВ: 100, ВК: 19, СС: 66, ВШ: 6,ВС: 3

Дин
152.330.000
163.876.000

2001. годину
**EУР
2.560.870
2.755.515

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво - предузеће за производњу и унутрашњу трговину УЖАР-ОПРЕМА, НОВИ САД
Шифра аукцијске продаје: 251102-0111
Матични број субјекта: 08068631
Делатност субјекта:Производња тешке конфекције

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 18.045.000 Дин или 295.418 *ЕУР-а
што представља 62,104 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.804.000 Дин или 29.534 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 3.609.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.262.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда за канцеларије (179) 2. Производна хала-шивара I (474) 3. Производна хала-шивара II (316)
4. Магацин сировина (145) 5. Магацин готових производа (126)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
18.384.000
Укупни пословни приходи
19.565.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Камионске цераде 2) Равне цераде 3) Покривке за возила 4) Тенде
Укупан број запослених: 50; од тога ВСС: 3

Б) Најзначајнија опрема:
1) Високо фрекфентна машина (WF 7 KW) 2) Високо фрекфентна машина (WF 10 KW) 3)
Високо фрекфентна машина (WF EU 10000 TL 75) 4) Шиваћа машина (Singer) 5) Шиваћа
машина (Adler 3657)
2001. годину
**EУР
364.040
387.426

Дин
20.667.000
21.367.000

**EУР
347.356
359.121

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за производњу арматура АГРОТЕХНА са п.о., СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Шифра аукцијске продаје: 251102-0112
Матични број субјекта: 08040931
Делатност субјекта: Производња инсталационих
матер.

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 12.004.000 Дин или 197.174 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.200.000 Дин или 19.717 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.401.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 1.481.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда 1- хангар (136) 2. Зграда 2-управна зграда (312) 3. Зграда 3-произвидна хала (2022) 4.
Зграда 4-производна хала (301) 5. Двориште и њива (2192)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Стругови (универзални) (Па 900М,45,25) 2) Стубне бушилице (Далмастрој бст4) 3)
Ваљалица за навој (Прва петолетка) 4) Гарн. за варење и сечење 5) Транспортно средство
(Флорида)

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
7.281.000
144.178
14.754.000
Укупни пословни приходи
9.984.000
197.703
15.042.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Прирубнице (УС,ДИН,АНСИ,БС) 2) Прирубнички спојеви 3) Вијчана роба 4) Фезонски комади 5) Дилатациони прирубнички спојеви
Укупан број запослених: 46; од тога ВСС: 3

**EУР
247.975
252.815

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за димничарску делатност и хемијско чишћење котлова ДИМНИЧАР, БЕЧЕЈ
Шифра аукцијске продаје: 251102-0113
Матични број субјекта: 08071489
Делатност субјекта: Димничарске услуге

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 686.000 Дин или 11.265 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 69.000 Дин или 1.127 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 137.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 131.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда (150) 2. Део зграде (33)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Димничарске услуге
Укупан број запослених: 10; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Кисело отпорна пумпа (70589) 2) Кухињски елементи 3) Терминал ПЦ 610 4) Детектор ручни
(ГАЛ-03)
2000. годину
Дин
1.227.000
1.231.000

2001. годину
**EУР
24.297
24.376

Дин
1.686.000
1.960.000

**EУР
28.337
32.942

