
На основу члана 132. и 133. Закона о стечају ("Сл. Гласник РС", бр. 104/09, 99/2011 - др. закон, 71/12 – одлука 

УС, 83/14), а у вези са чланом 22. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Сл. 

Гласник РС", бр. 14/15), као и у складу са чланом 3. Статута Агенције за осигурање депозита ("Сл. Гласник 

РС", бр. 59/15 и 49/16), те на основу Одлуке Одбора директора Агенције за осигурање депозита од 30.8.2019. 

године 

Агенција за осигурање депозита, Београд, Кнез 

Михаилoва бр.2 (у даљем тексту: Агенција) 

као стечајни управник 
 

ПБ АГРОБАНКЕ АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ 

НОВЕ АГРОБАНКЕ АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ 

УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ 

ЈУГОБАНКЕ АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ 

БЕОГРАДСКЕ БАНКЕ АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ 

РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ АД НОВИ САД У СТЕЧАЈУ 

БЕОБАНКЕ АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ 

ПРИВРЕДНЕ БАНКЕ БЕОГРАД АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ 

(у даљем тексту: „Финансијске институције“) 
 

као и ради  
 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА КОЈИМА АГЕНЦИЈА  

           УПРАВЉА У ИМЕ И ЗА РАЧУН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

ОГЛАШАВА 
 

                               УСТУПАЊЕ ПОРТФЕЉА ПОТРАЖИВАЊА  УЗ НАКНАДУ,  

                   МЕТОДОМ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА (ШИФРА ЈАВНОГ ПОЗИВА: ЈПП-1/19 ) 
 

Портфељ потраживања који је предмет уступања (у даљем тексту: „Портфељ“), исказана са стањем на дан 

30.06.2019, методом јавног прикупљања понуда садржи следећа потраживања Финансијских институција:  
 

1. Власник потраживања: ПБ Агробанка а.д. Београд у стечају, Сремска 3-5, Београд, МБ: 07564856 
 

Предмет уступања 

Потраживања према правним лицима укупне номиналне вредности од 136.362.953,74  EУР1  

 

 

 

2. Власник потраживања: Нова Агробанка а.д. Београд у стечају, Сремска бр.3-5, Београд, МБ: 20832142 

 

3. Власник потраживања: Универзал банка а.д. Београд у стечају, Француска 29, Београд, МБ: 06031676 

 

4. Власник потраживања: Југобанка а.д. Београд у стечају, Краља Петра 19-21, Београд, МБ: 07021461 

 

5. Власник потраживања: Београдска банка а.д. Београд у стечају, Кнез Михаилова 2-4 Београд, МБ: 07025424 
 

6. Власник потраживања: Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, Стражиловска 4, Нови Сад, МБ: 

08212538 

                                                 
1 Потраживања која су деномирана у РСД су конвертована у ЕУР по средњем курсу на дан 30.06.2019. године. 

Предмет уступања 

Потраживања према правним лицима укупне номиналне вредности од 196.853.214,12 EУР1   

Предмет уступања 

Потраживања према правним лицима укупне номиналне вредности од 99.070.998,12 EУР1   

Предмет уступања 

Потраживања према правним лицима укупне номиналне вредности од  22.695.886,67 EУР1   

Предмет уступања 

Потраживања према правним лицима укупне номиналне вредности од 17.187.565,05 EУР1   

Предмет уступања 

Потраживања према правним лицима укупне номиналне вредности од 89.989.707,35 EУР1  



 

7. Власник потраживања: Беобанка а.д. Београд у стечају, Зелени венац 16, Београд, МБ: 07558139 

Предмет уступања 

Потраживања према правним лицима укупне номиналне вредности од 355.562.213,36 EУР1  

 

8. Власник потраживања: Привредна банка Београд а.д. Београд у стечају, Булевар краља Александра 70, 

Београд, МБ: 07051093 

Предмет уступања 

Потраживања према правним лицима укупне номиналне вредности од 131.727.119,53 EУР1  

 

 као и: 

9. Власник потраживања: Агенција у име и за рачун Републике Србије  
 

Предмет уступања 

Потраживања према правним лицима укупне номиналне вредности од 772.725.873,32 EУР1  

 

 

Финансијске институције и Агенција не дају било какве гаранције за наплативост потраживања која су 

предмет уступања, нити за извршивост средстава обезбеђења потраживања. Заинтересованим учесницима ће 

у току поступка уступања бити омогућено да изврше увид у информације, правну и финансијску 

документацију у вези са потраживањима која чине Портфељ, те ће своје понуде заснивати на сопственој 

процени и анализи правног и економског статуса потраживања, као и средстава обезбеђења потраживања.  
 

Поступак уступања портфеља потраживања (у даљем тексту: „Поступак“) ће се спровести кроз двофазни 

процес – поступак подношења необавезујућих понуда (у даљем тексту „Необавезујуће понуде“) и поступак 

подношења обавезујућих понуда (у даљем тексту „Обавезујуће понуде“). 
 

Поступак отпочиње објавом овог јавног позива за подношење изјава о заинтересованости за учешће у поступку 

уступања ( у даљем тексту: „Јавни Позив“). Лица која су заинтересована за учешће у поступку уступања (у 

даљем тексту „Заинтересована лица“) могу  путем е-маил-а ustupanje2@aod.rs затражити од Агенције кратак 

преглед карактеристика Портфеља.  
 

Заинтересована лица су дужна да Агенцији поднесу изјаву да су заинтересовани да учествују у Поступку 

(у даљем тексту: „Изјава о заинтересованости“) најкасније до 08.11.2019. године, након чега Агенција 

Заинтересованим лицима доставља нацрт уговора о чувању поверљивих података (у даљем тексту: 

„Уговор о поверљивости података“) ради потписивања. Закључен Уговор о поверљивости података је 

услов за даље учествовање у Поступку. Заинтересована лица су дужна да потписани Уговор о поверљивости 

података доставе непосредно на писарницу Агенције, или на горе наведену адресу Агенције путем препоручене 

пошиљке, као и на е-маил адресу ustupanje2@aod.rs, најкасније до 15.11.2019. године. 
 

ФАЗА ПОДНОШЕЊА НЕОБАВЕЗУЈУЋИХ ПОНУДА  

На почетку Фазе необавезујућих понуда Заинтересованим лицима која су закључила Уговор о поверљивости 

података Агенција доставља први комплет тендерске документације  у електронском облику најкасније у року 

од 7 дана од пријема потписаног оригинала Уговора о поверљивости података. 
 

Први комплет тендерске документације садржи: преглед Портфеља (у даљем тексту „Трака са 

подацима“); упутство за учеснике за Фазу необавезујућих понуда (у даљем тексту: „Процесно писмо – прва   

фаза“) које садржи: услове и рокове за учествовање и поступање у Фази  подношења необавезујућих понуда 

(укључујући рок за подношење необавезујућих понуда), опис процедуре и друге податке од значаја за учешће 

у Фази необавезујућих понуда; друге информације или документацију према потреби. 
 

Након достављања првог комплета тендерске документације Заинтересована лица која желе даље да учествују 

у поступку су дужна да поднесу необавезујућу понуду до 02.12.2019. године, а начин достављања 

необавезујуће понуде ће бити ближе дефинисан Процесним писмом – прва фаза. 
 

ФАЗА ПОДНОШЕЊА ОБАВЕЗУЈУЋИХ ПОНУДА  

Агенција ће након евалуирања пристиглих необавезујућих понуда електронским путем обавестити 

Заинтересована лица да ли су остварила право за учествовање у Фази подношења обавезујућих понуда. 

Агенција ће, том приликом, Заинтересована лица која су остварила право да учествују у Фази подношења 

обавезујућих понуда позвати да откупе други комплет тендерске документације у року од 7 дана од пријема 

обавештења. 
 

mailto:ustupanje2@aod.rs
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Други комплет тендерске документације биће доступан заинтересованим учесницима након подношења 

Захтева и достављања потврде о уплати накнаде за откуп другог комплета тендерске документације.  
 

Заинтересована лица су дужна да уплате накнаду за откуп другог комплета тендерске документације у 

износу од 600.000,00 РСД (за домаћа правна лица) или 5.000,00 ЕУР (за страна правна лица) и уз Захтев доставе 

и потврду о уплати накнаде. Накнада за откуп Тендерске документације се уплаћује на рачуне Агенције бр. 

840-967627-69 за РСД и, бр. RS35 275 000022000836695, SWIFT: SOGYRSBG за ЕУР, а потврда о уплати 

накнаде за откуп тендерске документације треба да садржи шифру јавног позива ЈПП-1/19. 
 

Потврда о уплати накнаде се подноси Агенцији препорученом поштанском пошиљком, на адресу Кнез 

Михаилова 2, 11000 Београд, Република Србија, као и на е-маил адресу: ustupanje2@aod.rs, са назнаком: 

„Захтев за откуп тендерске документације – шифра јавног позива ЈПП-1/19, најкасније до 14.01.2020. године.   
 

Након пријема потврде о уплати накнаде за откуп другог комплета тендерске документације Заинтересованим 

лицима ће бити достављен други комплет тендерске документације. Тендерска документација може бити 

предата Заинтересованом лицу у просторијама Агенције, или послата препорученом поштанском пошиљком, 

или е-маилом у року од 3 дана од дана пријема потврде о уплати накнаде за откуп другог комплета тендерске 

документације. Финансијске институције и Агенција не сносе одговорност у случају губитка односно 

закашњења при достављању било којег документа. 
 

У  оквиру другог комплета тендерске документације Заинтересованим лицима ће бити доступно следеће: 

детаљан преглед портфеља потраживања, односно детаљна Трака са подацима; упутство за учеснике у Фази 

подношења обавезујућих понуда ( у даљем тексту: „Процесно писмо – друга фаза“) које садржи: услове и 

рокове за учествовање и поступање у Фази подношења обавезујућих понуда (укључујући рок за подношење 

обавезујућих понуда), опис процедуре и друге податке од значаја за учешће у Фази подношења обавезујућих 

понуда; нацрт Уговора о уступању портфеља потраживања уз накнаду; друге информације или документација 

према потреби. 
 

Током Фазе подношења обавезујућих понуда Заинтересована лица ће имати право да изврше правну и 

економску анализу портфеља потраживања (Due Diligence) која су предмет уступања, с обзиром да ће након 

уплате накнаде за откуп другог комплета тендерске документације остварити право на приступ Соби са 

подацима (у даљем тексту : „Virtual Data Room“), а све у складу са инструкцијама дефинисаним Процесним 

писмом – друга фаза. 
 

Након извршене правне и економске анализе, заинтересовани учесници биће позвани да поднесу Обавезујуће 

понуде ради куповине Портфеља у складу са правилима дефинисаним Процесним писмом – друга фаза. Рок 

за подношење обавезујуће понуде је 15.04.2020. године, а начин достављања обавезујуће понуде ће бити 

ближе дефинисан Процесним писмом – друга фаза. 
 

Овлашћена лица односно контакт особе за информације у вези са овим јавним позивом су: 
 

Марија Милић, тел. +381 11 2075126; Ивана Ивановић, тел. +381 11 2075 117; Сања Шокић, тел.+ 381 11 

2075145; Ивана Савић, тел. +381 11 2075117; Данијела Видљиновић, тел. +381 11 2075128. 
 

Информације у вези са овим јавним позивом, као и питања заинтересованих учесника могу бити упућена 

Агенцији од тренутка објављивања овог јавног позива, а најкасније до 14.04.2020. године. 
 

Уколико се правна лица удружују са циљем да изврше куповину портфеља потраживања која су предмет 

уступања (конзорцијум), акт којим уређују своја међусобна права и обавезе у вези са куповином портфеља 

потраживања мора бити оверен код надлежног органа и истим се мора предвидети лице овлашћено за 

заступање у поступку, као и солидарна одговорност чланова конзорцијума за све обавезе које настану у 

Поступку. Процесним писмом ће бити одређен начин и време достављања акта којим се уређују међусобна 

права и обавезе правних лица чланова конзорцијума.  
 

Захтев и пратећа документација морају бити на српском језику, а ако су на страном језику морају бити 

преведена од стране овлашћеног судског преводиоца. 
 

Агенција задржава право да измени услове и рокове из овог јавног позива, врши измене и допуне тендерске 

документације, те да поништи или понови јавни позив, односно поступак уступања у било којој фази поступка. 

Агенција има дискреционо право да врши одабир заинтересованих учесника за учешће у поступку уступања 

портфеља у било којој фази поступка, као и да одбије Захтев или понуду које оцени као непотпуну, неуредну 

или неприхватљиву. 

www.aod.rs 

mailto:ustupanje2@aod.rs
http://www.aod.rs/

