
 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ       
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   

   
 

Услови и садржај потребне документације  о начину и поступку  наплате          
потраживања  уступањем потраживања по Програму Фонда   

 
 
УСЛОВИ 

 
            Фонд може банци, другој финансијској институцији, правном или физичком 
лицу, уступити доспело потраживање и потраживање које још није доспело, али се 
сматра проблематичним и класификовано је као проблематично на пресечни датум, 
од:  
 
-правног лица  
-предузетника 
-пољопривредника и 
-других дужника Фонда. 
 
          Уступање потраживања врши се Понуђачу, на основу захтева за уступање 
потраживање поднетог од стране Понуђача и на основу одлуке Управног/Кредитног 
одбора Фонда. 
 
          Не може се вршити уступање потраживања лицима која се, у складу са чланом 
2. Закона о банкама, чланом 62. Закона о привредним друштвима и чланом 125. 
Закона о стечају сматрају повезаним лицима са Дужником. 
 
          Наплата потраживања уступањем потраживања у складу са овом Процедуром 
спроводи се на основу писаног захтева Понуђача или на основу иницијативе 
стручних служби Фонда за развој. 
 
 
 
САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

            -Захтев –  који треба  да садржи податке о Понуђачу и то: 
 
-Уколико је понуђач привредно друштво/предузетник - пословно име,                                                       
седиште и матични број, податке о власничкој структури. 

           -Уколико је Понуђач физичко лице - фотокопију личне карте. 
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              -Захтев  који треба да садржи следеће податке: 
 
-Назив дужника код Фонда и број уговора по којем се врши откуп 
потраживања, износ накнаде и начин-рок  плаћања. 

             -Изјава о повезаним лицима, на приложеном обрасцу. 
 

-Уколико је инструмент обезбеђења Уговора по којем се подноси захтев за откуп  
потраживаља хипотека на непокретностима или Залога на опреми уз захтев је 
потребно доставити следеће у зависности од износа потраживања:  
 
-Уколико се предлаже наплата потраживања уступањем потраживања, и то 
потраживања које, са главницом и обрачунатим каматама на дан подношења 
предлога, прелази износ од 500.000,00 ЕУР у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС, предлог стручних служби Фонда обавезно садржи Процену 
вредности потраживања, сачињену од стране овлашћене ревизорске куће са Листе 
спољних ревизора Народне банке Србије, која није старија од 6 месеци 
 
-Уколико се уступа потраживање у износу мaњем од 500.000,00 ЕУР-а на дан 
подношења предлога, предлог стручних служби Фонда обавезно садржи најновији 
Извештај о процени тржишне вредности средстава обезбеђења,не старији од шест 
месеци ,сачињен од стране Лиценцираног проценитеља,а све у складу са садржајем 
процене вредности непокретности / покретних ствари која је објављена на сајту 
Фонда уз коју треба доставити фотографије непокретности оверене од стране 
проценитеља. 
-Израде средстава обезбеђења  плаћа Понуђач. 
-Процена се доставља уз захтев за откуп потраживања. 
 
-Након израде  предлога и Доношење коначне одлуке Кредитног одбора  Фонда за 
развој, Фонд може захтевати од Понуђача да изврши авансну уплату у износу до 
10% од предложене накнаде. 
 
Сваки појединачно достављени захтев се анализира посебно и одређује конкретни 
износ накнаде прихватљив за Фонд. 
Коначну одлуку о прихватању накнаде доноси Управни/Кредитни одбор Фонда. 
Поред достављене документације, Фонд може захтевати додатну документацију у 
циљу комплетније анализе. 
Фонд може вршити продају потраживања уз сагласност других Министарстава за 
који обавља комисионе послове у складу са процедурама. 
Процедуре о начину и поступку наплате потраживања уступањем потраживања 
налазе се на сајту Фонда. 
 
Достављена документација се не враћа подносиоцу захтева. 
 
У Нишу, 26.09.2018. г.                  В.Д. Директор Фонда     
                     Слађана Бацковић   
            
 


