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У Г О В О Р  

О УСТУПАЊУ ПОТРАЖИВАЊА УЗ НАКНАДУ 
  

 
Закључен у Београду, ____2021. године, између: 

 
1. ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, Булевар Немањића број 14а, 

матични број: 7904959 (у даљем тексту: Уступилац), кога заступа в.д. директора 
Слађана Бацковић 
 

и 
 

2. ________________________________________________ матични број 20799439 
(у даљем тексту: Пријемник), кога заступа  _______________, директор 
 

      
Члан 1. 

 
Уговорне стране сагласно констатују :  
 
1.1. да Уступилац има потраживање према стечајној маси ИНДУСТРИЈЕ МАШИНА И 

ТРАКТОРА АД БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ, МБ: 27006884 (у даљем тексту: Дужник), 
у износу од РСД 3.627.515.505,18, у складу са Закључком о листи утврђених и 
оспорених потраживања 4 Ст. 125/2018, Привредног суда у Београду од 30. јуна 
2021. године; 

1.2. да је дана __.__._____. године, Уступилац у дневном листу ____________ 
објавио Јавни позив за учешће на тендеру за продају проблематичног 
потраживања, шифра јавног позива: ___________ (у даљем тексту: Јавни 
позив); 

1.3. да је Пријемник дана __.__.__. године, у складу са Јавним позивом, доставио 
понуду за откуп потраживања у износу од РСД _____________________; 

1.4. да је Управни одбор Уступиоца дана __.__._____. године, донео Одлуку о 
уступању потраживања бр. __________, којом се Пријемнику одобрава уступање 
потраживања уз накнаду у износу од РСД _____________________. 

 
 

Члан 2. 
 
2.1. На основу Одлуке о уступању потраживања бр. ______ од __.__._____. године, 

овим уговором, а у складу са чланом 436. став 1. Закона о облигационим 
односима, Уступилац уступа Пријемнику целокупно потраживање из члана 1. 
тачка 1.1. овог уговора, заједно са каматом и осталим споредним 
потраживањима и правима. 

 
 

Члан 3. 
 

3.1.  Пријемник се обавезује да за уступљено потраживање Уступиоцу плати накнаду у 
износу од РСД _____________________ на текући рачун Уступиоца број:  
______________, са позивом на број ____________, у року од 3 (три) дана од 
дана потписивања овог уговора. 
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Члан 4. 

 

4.1.  Уговорне стране су сагласне да, у складу са Законом о облигационим односима, у 
тренутку исплате накнаде из претходног става, на Пријемника прелази целокупно 
потраживање описано у члану 1. тачка 1.1. овог уговора. 

4.2.   По извршеној уплати укупне накнаде за уступљено потраживање, Уступилац ће 
предати Пријемнику потврду о исплати целокупног износа накнаде у складу са 
овим уговором, на основу које ће Пријемник стећи сва права и целокупно 
потраживање које Уступилац има према Дужнику, у складу са Закључком о листи 
утврђених и оспорених потраживања 4 Ст. 125/2018, Привредног суда у Београду 
од 30. јуна 2021. године. 

4.3.  Након исплате накнаде из члана 3. у целости и издавања потврде из претходног 
става овог члана, Пријемник се на основу овог уговора може појавити на месту 
Уступиоца као стечајни поверилац Дужника и може се легитимисати као 
поверилац целокупног потраживања са свим споредним правима пред свим 
судовима, државним органима и трећим лицима. 

 
Члан 5. 

 
5.1. Уступилац одговара Пријемнику за постојање уступљеног потраживања али не 

гарантује и за наплативост потраживања, нити гарантује да ће судови, државни 
органи и трећа лица дозволити да Пријемник ступи на место Уступиоца.  

 
Члан 6. 

 
6.1. Уговорне стране су сагласне да уколико Пријемник не уплати целокупни износ 

накнаде у року дефинисаном у члану 3., Уступилац има право да раскине овај 
уговор.  

6.2. У случају раскида уговора, Уступилац ће Пријемнику вратити део накнаде који је 
евентуално примио до дана раскида уговора, у року од 5 (пет) радних дана од 
дана када је уговор раскинут. 

 
Члан 7. 

 
7.1. Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по два примерка 

за сваку уговорну страну.  
 
 
             за Уступиоца                        за Пријемника 
 
______________________________                    __________________________ 
             в.д. директора                                                                       директор  
         Слађана Бацковић             


