На основу члана 9. Правилника о уступању потраживања Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање уз накнаду (Службени Гласник РС 086/2021 од 3. септембра 2021. године)

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића 9, 11000 Београд
(у даљем тексту: „Фонд“), оглашава:

ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ЗА УСТУПАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА
УЗ НАКНАДУ
и позива заинтересована лица да доставе своје понуде
(шифра јавног позива 01/2021)
Предмет уступања је необезбеђено потраживање Фонда према стечајној маси ИНДУСТРИЈЕ МАШИНА И
ТРАКТОРА АД БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ, МБ: 27006884.
Номинална вредност потраживања које је предмет уступања износи РСД 445.818.849,07 у складу са
Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања 4 Ст. 125/2018, Привредног суда у Београду од 30.
јуна 2021. године.
Процес продаје потраживања уређен је Правилником о уступању потраживања Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање уз накнаду (Службени Гласник РС 086/2021 од 03. септембра 2021.
године).
Обавезујућа понуда
Рок за подношење обавезујуће понуде је 28. октобар 2021. године, у 12:00, у подне.
Отварање обавезујућих понуда ће бити извршено 28. октобра 2021. године, у 13:00, у просторијама
Фонда у Београду, Др Александра Костића број 9.
Понуда мора да садржи: назив понуђача, контакт, износ накнаде која се нуди за уступање
потраживања наведен у динарима, као и рок важења понуде. Накнада се уплаћује једнократно у року од 3
дана од дана потписивања 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 доставити на адресу: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др
Александра Костића 9, 11000 Београд са назнаком:
„Понуда за учешће на тендеру за продају необезбеђеног потраживања, шифра јавног позива
01/2021 - 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.

У прилогу позива се налази и документација.

Контакт особа у Фонду:
Бојана Поповић
+ 381 11 206 1340
Bojana.popovic_dir@pio.rs

