
На основу Закона о Фонду за развој Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 

119/2012 и 5/2015) и чланова од 436 до 443, Закона о облигационим односима (“Сл. лист 

СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, “Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Сл. лист СЦГ”, 

бр. 1/2003 - Уставна повеља), Фонд за развој Републике Србије, Булевар Немањића 14а, Ниш 

(у даљем тексту „Фонд“), оглашава: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

за учешће на тендеру за продају проблематичног потраживања (шифра јавног позива 02-807) 

 

Предмет продаје је обезбеђено и необезбеђено потраживање Фонда према ИНДУСТРИЈИ 

МЕСА ПКБ ИМЕС ДОО ПАДИНСКА СКЕЛА - у стечају, Падинска Скела, Београд, МБ: 

06881980, ПИБ: 100000969. 

Номинална вредност потраживања које је предмет продаје износи  РСД 237.231.294,47, са 

стањем дуга на дан 08.03.2019. године, од чега је износ од 164.743.010,09 РСД  у стечајном 

поступку признат као разлучно потраживање, а износ од 72.488.284,38 РСД као 

необезбеђено потраживање. 

Процес продаје потраживања је предвиђен да буде спроведен као једнофазни процес, кроз 

процедуру достављања обавезујуће понуде на основу спроведене анализе. 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која: 

1. изврше уплату ради откупа тендерске документације у износу од 120.000,00 динара, на 

текући рачун Фонда број 840-1082804-52, шифра плаћања 290, отворен код Управе за 

трезор. Рок за уплату депозита истиче закључно са 18.07.2022. године 

2. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део тендерске 

документације. 

Након уплате депозита а најкасније до 18.07.2022. године до 16:00 часова, потенцијални 

купци су у обавези да на мејл контакт особа Фонда или на адресу Фонда у Београду, Кнез 

Михаилова бр. 14, доставе доказ о уплати депозита и потписану изјаву о губитку права на 

повраћај депозита, након чега ће ће добити приступ линку за преузимање тендерске 

документације. 

Обавезујућа понуда 

Рок за подношење обавезујуће понуде је 25.07.2022. године, у 12:00, у подне (по 

централноевропском времену). 

Отварање обавезујућих понуда ће бити извршено 25.07.2022. године, у 13:00 (по 

централноевропском времену),  у просторијама Фонда у Београду, Кнез Михаилова бр. 14. 

Понуда мора да садржи: назив понуђача и контакт као и износ накнаде која се нуди за 

уступање потраживања наведен у динарима. Накнада се уплаћује једнократно на дан 

потписивања и овере уговора. Понуда се подноси непосредно или поштом у затвореној 

коверти на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара. 

Понуду искључиво доставити на адресу: Фонд за развој Републике Србије – Филијала 

Београд, Кнез Михаилова 14, 11000 Београд са назнаком:  „Понуда за учешће на тендеру 

за продају проблематичног потраживања, шифра јавног позива  02/807 -  НЕ 

ОТВАРАТИ“. 

Ако је поднета понуда неблаговремена, Фонд ће по окончању поступка отварања вратити 

неотворену понуду понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.  



Важна напомена 

Фонд не даје никакве гаранције за наплативост потраживања које је предмет продаје. 

Заинтересовани понуђачи достављају понуду која је заснована на њиховом сопственом суду 

и спроведеним анализама. 

Фонд задржава право да, по сопственом нахођењу, раскине, измени или суспендује Процес 

продаје у целости или у било ком његовом делу, у било ком тренутку, без обавезе навођења 

разлога за такву одлуку. Ниједан понуђач неће имати право на било какву накнаду штете 

(укључујући измаклу корист) или трошкова у вези са процесом продаје, насталих из било којег 

разлога и под било каквим околностима, чак и у случају да је Процес продаје прекинут, 

измењен или суспендован од стране Фонда.  

Овај оглас не представља обећање нити преузимање обавезе Фонда да размотри или закључи 

било који правни посао са било којим од Заинтересованих понуђача, при чему Фонд овим 

огласом наглашава да не даје никакве гаранције у погледу пружених информација и изричито 

се одриче сваке одговорности према било ком понуђачу у погледу достављених и пружених 

информација у овом огласу, као и у погледу изјава и гаранција за које би се могло сматрати да 

су дате или садржане у овом позиву.  

 

Контакт особе у Фонду: 

 

 Нада Којовић  Ања Матијас-Поповић 

  + 381 11 3283 736  +381 11 655 7478 

 nada.kojovic@fondzarazvoj.rs  anja.matijas@fondzarazvoj.rs 


