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 10.10.2018. 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
ОГЛАШАВА
УСТУПАЊЕ ПОРТФЕЉА ПОТРАЖИВАЊА
УЗ НАКНАДУ, МЕТОДОМ ЈАВНОГ
ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА
(ШИФРА ОГЛАСА: JПП-1/18)
Портфељ потраживања који је предмет уступања, методом јавног прикупљања понуда садржи следећа
потраживања Финансијских институција:
1. Власник потраживања: ПБ Агробанка а.д. Београд у стечају, Сремска 3-5, Београд,
Матични број: 07564856
Предмет уступања
Потраживања према правним лицима укупне номиналне вредности од 11.983.803 EУР1 исказане са стањем на
дан 30.06.2018.
2. Власник потраживања: Нова Агробанка а.д. Београд у стечају, Сремска бр.3-5, Београд,
Матични број: 20832142
Предмет уступања
Потраживања према правним лицима укупне номиналне вредности од 119.238.443 EУР1 исказане са стањем
на дан 30.06.2018.
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Потраживања која су деномирана у РСД су конвертована у ЕУР по средњем курсу на дан 30.06.2018. године.

3. Власник потраживања: Универзал банка а.д. Београд у стечају, Француска 29, Београд, Матични
број: 06031676
Предмет уступања
Потраживања према правним лицима укупне номиналне вредности од 33.946.854 EУР1 исказане са стањем
на дан 30.06.2018.
4. Власник потраживања: Привредна банка Београд а.д. Београд у стечају, Булевар краља
Александра 70, Београд, Матични број: 07051093
Предмет уступања
Потраживања према правним лицима укупне номиналне вредности од 14.729.744 EУР1 исказане са стањем
на дан 30.06.2018.
5. Власник потраживања Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, Стражиловска 4, Нови
Сад, Матични број: 08212538
Предмет уступања
Потраживања према правним лицима укупне номиналне вредности од 8.844.831 EУР1 исказане са стањем
на дан 30.06.2018.
као и:
6. Власник потраживања Агенција у име и за рачун Републике Србије
Предмет уступања
Потраживања према правним лицима укупне номиналне вредности од 53.649.314 EУР1 исказане са стањем
на дан 30.06.2018.
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 и правну документацију у вези
са потраживањима која су предмет уступања, те ће своју понуду засновати на сопственој процени и анализи
правног и економског статуса потраживања, као и средстава обезбеђења потраживања.
Детаљни подаци о поступку и предмету уступања (у даљем тексту: „Тендерска документација'') биће
доступни заинтересованим учесницима након подношења захтева за откуп Тендерске документације (у
даљем тексту: „Захтев“) са пратећим доказима, потписивања Уговора о чувању поверљивих података и
достављања потврде о уплати накнаде за откуп Тендерске документације. У Захтеву се обавезно наводи
регистровани назив заинтересованог учесника, адреса седишта, име лица овлашћеног за заступање, матични
број правног лица или регистрациони број и назив страног регистра који је извршио регистрацију страног
правног лица, име и презиме особе за контакт, телефон, е-маил адреса, број факса, као и шифра огласа.
Заинтересовани учесник, поред Захтева, потребно је да достави и следеће:
1. Доказ да је активно правно лице, уписано у надлежни привредни регистар у земљи порекла
(потребно је да приложи извод из надлежног регистра);

2. Доказ да заинтересовани учесник и његов законски заступник нису кривично осуђивани
(потребно је да приложи потврду надлежног суда односно потврду полицијске управе за
заинтересованог учесника односно законског заступника, односно релевантан документ издат
од стране надлежног органа којим се доказује наведено);
3. Доказ да је измирио порезе, доприносе и остале јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије, односно стране државе на чијој територији има седиште (потребно је да приложи
потврду надлежног пореског или другог органа).
Захтев, заједно за са горе наведеним доказима, се подносе Агенцији препорученом поштанском пошиљком
на адресу Кнез Михаилова 2, 11000 Београд, Република Србија, као и на е-маил адресу: ustupanje1@aod.rs,
са назнаком: „Захтев за откуп тендерске документације – шифра огласа JПП-1/18”, од тренутка објављивања
овог огласа, а најкасније до 30.11.2018. године.
Након пријема Захтева и доказа о испуњености горе наведених критеријума, заинтересованим учесницима
који испуњавају горе наведене критеријуме, ће у року од 5 радних дана од пријема Захтева бити достављен
Уговор о чувању поверљивих података. Заинтересовани учесник је дужан да потписани Уговор о чувању
поверљивих података, заједно са потврдом о уплати накнаде за откуп тендерске документације достави
непосредно на писарницу Агенције, или на горе наведену адресу Агенције путем препоручене пошиљке, као
и на е-маил адресу ustupanje1@aod.rs, од тренутка објављивања овог огласа, а најкасније до 30.11.2018.
године.
Заинтересовани учесници су обавезни да уплате накнаду за откуп Тендерске документације у износу од
180.000,00 РСД (за домаћа правна лица) или 1.500,00 ЕУР (за страна правна лица) и уз потписани Уговор о
чувању поверљивих података 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
огласа JПП-1/18.
Тендерска документација заинтересованом учеснику може бити предата у просторијама Агенције од стране
овлашћеног лица, или послата препорученом поштанском пошиљком, или е-маилом у року од 3 дана од дана
пријема потписаног Уговора о чувању поверљивих података и потврде о уплати накнаде за откуп Тендерске
документације.
Финансијске институције и Агенција не сносе одговорност у случају губитка односно закашњења при
достављању било којег документа.
У оквиру Тендерске документације заинтересованим учесницима ће бити доступно следеће:
-

Преглед портфеља потраживања (Data Tape);
Процесно писмо које детаљно дефинише поступак уступања портфеља потраживања уз накнаду (у
даљем тексту „Процесно писмо“);
Нацрт Уговора о уступању портфеља потраживања уз накнаду.

Заинтересовани учесници који испуне услове за учествовање у поступку имаће право да изврше правну и
економску анализу портфеља потраживања (Due Diligence) која су предмет уступања у складу са
инструкцијама дефинисаним Процесним писмом.
Након извршене правне и економске анализе, заинтересовани учесници биће позвани да поднесу
Обавезујуће понуде ради куповине Портфеља. Рок за подношење Обавезујуће понуде је 07.12.2018. године,
а начин достављања Обавезујуће понуде ће бити ближе дефинисан Тендерском документацијом.

Овлашћена лица односно контакт особе за информације у вези са овим огласом су:
Марија Милић, тел. 011/2075-126;
Ивана Ивановић, тел. 011/2075-117.
Информације у вези са овим огласом, као и питања заинтересованих учесника могу бити упућена Агенцији
од тренутка објављивања овог огласа, а најкасније до 30.11.2018. 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. 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 огласа, врши измене и допуне Тендерске
документације, те да поништи или понови оглас, односно поступак уступања у било којој фази поступка.
Агенција има дискреционо право да врши одабир заинтересованих учесника за учешће у поступку уступања
портфеља, као и да одбије Захтев или понуду које оцени као непотпуну, неуредну или неприхватљиву.
www.aod.rs

