УГОВОР
О УСТУПАЊУ ПОТРАЖИВАЊА УЗ НАКНАДУ
Закључен у Београду,

2021. године, између:

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, Др Александра
Костића бр. 9, кога заступа Драгана Калиновић, директор
Матични број 17715780
ПИБ број: 105356542
Број рачуна: 840-1652-22 који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Уступилац)
и

1.

2. "______________" ____., _________, ул. __________бр.
_________________
Матични број:___________
ПИБ број: ______________
Број рачуна: _____________ који се води код _____________
(у даљем тексту: Пријемник),

__,

кога

заступа

____

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују :

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 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;

да је дана ____________
године, Уступилац огласио заинтересованост за уступање
потраживања уз накнаду и позвао заинтересоване стране да доставе своје понуде (у даљем тексту: Јавни
позив);

да је Пријемник дана _________ године, у складу са Јавним позивом, доставио понуду за откуп
потраживања у износу од ___________ рсд;

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 и овлашћује директора Фонда да закључи Уговор.

Члан 2.
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. Став 1 овог уговора, заједно са каматом и осталим споредним потраживањима и
правима.

Члан 3.
Пријемник се обавезује да за уступљено потраживање Уступиоцу плати накнаду у целости у износу од
______________ РСД на текући рачун Уступиоца, у року од 3 (три) дана од дана потписивања овог
уговора.

Члан 4.
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 став 1 овог
уговора.
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.
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.
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.
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.
У случају раскида уговора, Уступилац ће Пријемнику вратити накнаду коју је евентуално примио до дана
раскида уговора, у року од 5 (пет) радних дана од дана када је уговор раскинут.
Члан 7.
Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по два примерка за сваку уговорну страну.
за Уступиоца

за Пријемника

1

2

