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

одлука УС и 83/14, 113/17 и 44/18), а у вези са чланом 22. Закона о стечају и ликвидацији банака 

и друштава за осигурање ("Сл. Гласник РС", бр.14/15 и 44/18 др. закон), Правилника о уступању 

потраживања, 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 28.11.2018. 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 

ПРИВРЕДНЕ БАНКЕ БЕОГРАД АД БЕОГРАД  У СТЕЧАЈУ 

РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ АД НОВИ САД  У СТЕЧАЈУ 

 

(у даљем тексту: „Финансијске 

институције“) 

као и ради реализације наплате 

потраживања којима Агенција управља 

у име и за рачун Републике Србије 

обавештава  

 

 

ИЗМЕНА ОГЛАСА О УСТУПАЊУ 

ПОРТФЕЉА ПОТРАЖИВАЊА УЗ 

НАКНАДУ, МЕТОДОМ ЈАВНОГ 

ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА  

 (ШИФРА ОГЛАСА: JПП-1/18) 

 

 

Агенција овим путем врши измену Огласа о уступању Портфеља потраживања уз накнаду, 

методом јавног прикупљања понуда (ШИФРА ОГЛАСА: JПП-1/18), објављеног у дневном листу 

„Политика“ дана [11.10.2018. године], као и на интернет страници Агенције (у даљем тексту 

„Оглас“) у делу одређеног рока за подношење Захтева за откуп Тендерске документације (у 

даљем тексту: „Захтев“), рока за давање информација у вези са Огласом и овом изменом Огласа, 

рока за достављање Уговора о чувању поверљивих података и рока за подношење Обавезујућих 

понуда како следи:  

 

- Захтев за откуп Тендерске документације (у даљем тексту: „Захтев“) заинтересовани учесник 

може поднети најкасније до 31.01.2019. године; 

- Информације у вези са Огласом и овом изменом Огласа, као и питања заинтересованих 

учесника могу бити упућена Агенцији најкасније до 31.01.2019. године. 

- Рок за достављање Уговора о чувању поверљивих података и пратеће документације на начин 

описан у Огласу је најкасније до 31.01.2019. године. 

- Рок за подношење Обавезујуће понуде је 07.02.2019. године. 

 

Све остале одредбе Огласа остају непромењене.  
 

 

 

 

www.aod.rs 

http://www.aod.rs/

