Теразије 23, 11000 Београд, Југославија
тел: 011/3020-804, факс: 011/3020-881

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 и 45/2002),
Агенција за приватизацију објављује:

Jавни позив 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, Центар за аукције, Теразије 23 (V спрат) соба 511, Београд - радним данима од 10:00 до 17:00 часова у периоду од 04.11.2002. до 25.11.2002. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 25.11.2002. 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 031202 Агенција за приватизацију, Центар за аукције, Теразије 23/V, 11000 Београд".
УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ, ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.
Aукција ће се одржати дана: 03.12.2002. на адреси: Агенција за приватизацију, Теразије 23, 2. спрат, Велика сала у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се на истој адреси дана:
03.12.2002. 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
(03.12.2002.) 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 (03.12.2002.) 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 04.11.2002. до 25.11.2002., уз претходно утврђену сатницу са Агенцијом за
приватизацију, тел: 011/3020-804; или факс: 011/3020-881.
*
**

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује, изражена у ЕУР-има, обрачуната је по званичном курсу на дан 29.10.2002. 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: Друштвено предузеће АУТОМАТИКА за извођење електро-радова на индустријским, грађевинским и јавним објектима,
ПЕТРОВАРАДИН
Шифра аукцијске продаје: 031202-0123
Матични број субјекта: 08068658
Делатност субјекта: Грађевинске инсталације

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 844.000 Дин или 13.771 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 84.000 Дин или 1.377 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 169.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 22.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Кућа (без земљишта) и шупа (156)
В) Земљиште (м²):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Штампач (EPSON LQ 2070) 2) Рачунар (PENTIUM I) 3) Калкулатор (NASCO) 4) Грађевинска
скела

Биланс успеха за
2000. годину
2001. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
**EУР
4.208.000
83.327
11.896.000
199.939
Укупни пословни приходи
4.138.000
81.941
11.315.000
190.174
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Рем. попр. опр. прот. експл. изв. 2) Изр. испор. и монт. разв. орм. 3) Исп. и уград. енерг. кабл. 4) Исп. и монт. расв. у посл. обј. 5) Изр. исп. и монт. сонд. за уземљ.
Укупан број запослених: 12; од тога ВСС: 1

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за производњу и промет грађевинског материјала 7. ЈУЛИ са п.о., МАЛА ПЛАНА
Шифра аукцијске продаје: 031202-0124
Матични број субјекта: 07107315
Делатност субјекта: Производња цигле и црепа

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 73.534.000 Дин или 1.200.530 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 7.353.000 Дин или 120.053 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 14.707.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 8.184.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Производна хала (стара) (3500) 2. Управна зграда са мензом (390) 3. Производна хала (нова) (9500)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
120.130.000
Укупни пословни приходи
90.561.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Блок 5 2) Блок за димњак 3) Ферт испуна 4) ТМ-16 5) ТМ-14
Укупан број запослених: 167; од тога ВСС: 1

Б) Најзначајнија опрема:
1) Систем за отпрашивање (спик-инж) 2) Регал-вагон за сушару (спик-инж) 3) Опел комби
(combo 1.7 D) 4) Утоваривач точкаш (ULT-160 CK)
2001. годину
**EУР
2.378.812
1.793.287

Дин
160.314.000
142.901.000

**EУР
2.694.444
2.401.778

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за комисиону продају и трговину КОМИСИОН, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 031202-0125
Матични број субјекта: 07018193
Делатност субјекта: Трговина на мало осталом меш.
робом

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 28.250.000 Дин или 461.218 *ЕУР-а
што представља 28,168 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.825.000 Дин или 46.122 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.650.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 2.442.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Продавница"Антиквитет" (88) 2. Продавница"Теразије" (52) 3. Продавница"Ламе" (148) 4.
Продавница"Посредник" (45) 5. Продавница"Пријемник" (56)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
18.081.000
Укупни пословни приходи
10.908.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Продаја робе широке потрошње
Укупан број запослених: 91; од тога ВСС: 2

Б) Најзначајнија опрема:
1) Рачунар (Pentium 2) 2) Рачунар (Pentium 2) 3) Рачунар (IBM) 4) Телефакс (Panasonic) 5)
Писаћа машина (Olympia)
2001. годину
**EУР
358.040
216.000

Дин
26.720.000
9.998.000

**EУР
449.091
168.039

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за туристичке, угоститељске и рекреативне услуге УНИВЕРЗИТЕТ ТУРС, БЕОГРАД
Шифра аукцијске продаје: 031202-0126
Матични број субјекта: 06000037
Делатност субјекта: Туристичке агенције

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 8.295.000 Дин или 135.431 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 830.000 Дин или 13.543 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 1.659.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 7.322.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):

Б) Најзначајнија опрема:
1) Путнички аутомобил "Мitsubishi" (Carisma 1,9) 2) Путнички аутомобил "Mitsubishi" (Carisma
1,9) 3) Путнички аутомобил "Škoda" (Felicia) 4) Аутобус "Mercedes" (O 303)

В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
10.233.000
202.634
16.887.000
Укупни пословни приходи
14.258.000
282.337
22.415.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Комисиона продаја 2) Ресторанске услуге 3) Услуге rent-a-car-а 4) Ааутобуски превоз 5) Услуге турист. посредов.
Укупан број запослених: 15; од тога ВСС: 7

2001. годину
**EУР
283.825
376.735

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за изградњу, урбани софтвер и инжењеринг УРБИНГ, СУБОТИЦА
Шифра аукцијске продаје: 031202-0127
Матични број субјекта: 08175489
Делатност субјекта: инжењеринг

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 151.000 Дин или 2.473 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 15.000 Дин или 247 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 30.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 10.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):

Б) Најзначајнија опрема:

В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
Дин
2.861.000
56.653
1.525.000
Укупни пословни приходи
2.488.000
49.267
1.871.000
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Израда планске и тех. докум. 2) Извршење стручног надзора 3) Снимање стања о штети НАТО 4) Израда студија
Укупан број запослених: 6; од тога ВСС: 4

2001. годину
**EУР
25.631
31.446

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ, КАЊИЖА
Шифра аукцијске продаје: 031202-0128
Матични број субјекта: 08048649
Делатност субјекта: Производња сточне хране

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 584.000 Дин или 9.536 *ЕУР-а
што представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 58.000 Дин или 954 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 117.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 29.000 Дин

Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Зграда мешаоне (120) 2. Хангар "Соко" (365)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Произ. сточне хране
Укупан број запослених: 8; од тога ВСС: 0

Б) Најзначајнија опрема:
1) Комора за ст. храну 2) Кварцне пећи 3) Вибрациона бушилица 4) Столице

2000. годину
Дин
7.068.000
6.968.000

2001. годину
**EУР
139.960
137.980

Дин
9.340.000
9.437.000

**EУР
156.980
158.610

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за саобраћај, услуге и трговину АУТО СВЕТ акционарско друштво, ШАБАЦ
Шифра аукцијске продаје: 031202-0129
Матични број субјекта: 07655509
Делатност субјекта: Услуге у друмском саобраћају
Најважнија имовина субјекта приватизације
2
A) Зграде - најважнији објекти (м ):
1. Управна зграда (40)
В) Земљиште (м²):

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 599.000 Дин или 9.786 *ЕУР-а
што представља 66,857 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 60.000 Дин или 979 *ЕУР-а.
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 120.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 27.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:
1) Гарнитура факс и 2 телефона (Панасоник) 2) Кварцна пећ (Термоеконо.)

Биланс успеха за
2000. годину
Исказан у:
Дин
**EУР
296.000
5.861
Укупни пословни приходи
383.000
7.584
Укупни пословни расходи
Најважнији производи/услуге: 1) Регистрација возила 2) Осигурање возила 3) Ауто пијаца 4) Пренос власништва возила
Укупан број запослених: 4; од тога ВСС: 1

2001. годину
Дин
1.128.000
1.301.000

**EУР
18.959
21.866

