
Писмо о намери учесника у предстојећем послу 

 

 

Претходни пословни разговори обављени су између представника: 

 

Привредног друштва __________________________, из ______________, са седиштем у 

________________, матични број _________________, ПИБ ___________________, 

текући рачун _________________, које заступа ______________________, 
_________________________ (у даљем тексту: Привредно друштво I). 

Привредно друштво I у овим разговорима представљали су: 

_________________________________________. 

 

и 

 

Привредног друштва __________________________, из ______________, са седиштем у 

________________, матични број _________________, ПИБ ___________________, 

текући рачун _________________, које заступа ______________________, 
_________________________(у даљем тексту: Привредно друштво II). 

Привредно друштво II у овим разговорима представљали су: 

_________________________________________. 

 

Предмет договора и закључци 

Овлашћени и стручни представници наведених Привредних друштава су се међусобно 

и довољно детаљно обавестили о могућностима и спремности једне и друге стране да 

закључе уговор о заједничком улагању ради оснивања и опремања посебног 
привредног друштва у ___________________ (место) за производњу и продају. 

У том циљу Привредно друштво I предлаже: 

– да уложи технологију, производно-техничку документацију и заштићена права, 

техничку помоћ, обуку кадрова и маркетинг; 

– да уложи капитал за набавку специјалне опреме из увоза, која се не производи у 
земљи партнера; 

– да уложи неопходни део средстава за обртни капитал новог заједничког привредног 

друштва. 

 

Привредно друштво II обавештава и предлаже: 

Упознао је представнике Привредног друштва I: 

– са постојећим законским прописима о заједничком улагању и управљању заједничким 
предузећем, са условима и перспективом привређивања у својој земљи; 

– са обимом и структуром сопственог капитала, са производним капацитетима, бројем 

и структуром стручњака и радника, пословним резултатима по билансима за последње 
три године, руководном структуром у предузећу и његовом организационом шемом; 

– досадашњим резултатима истраживачко-развојног рада у предузећу и сарадње са 

научно-истраживачким установама; 



– основима перспективног и текућег развоја производног програма предузећа. 

 За намеравани посао Привредно друштво II предлаже: 

– да уложи некретнине (земљиште, постојеће зграде и реконструкцију и/или доградњу 

и инфраструктуру); 

– да уложи опрему домаће производње; 

– да обезбеди стручну радну снагу; 

– удео у обртном капиталу новог предузећа. 

З а к љ у ч ц и 

Обе стране су изразиле своје задовољство степеном њихове спремности за овај вид 
међусобне и дугорочне сарадње. 

Овом приликом није било изјашњавања партнера о структури њиховог учешћа у 

укупном улагању по овом послу; то треба да произађе из студије изводљивости 
пројекта. 

Ради даљег остварења овде изнетих замисли о сарадњи закључено је да у току наредна 

два месеца буде урађено следеће: 

Привредно друштво I да достави Привредном друштву II: 

– детаљну понуду у изнетом смислу; 

– основне податке за израду идејног пројекта; 

– садржину производно-техничке документације; 

– спецификацију потребне опреме, радне снаге и друго; 

– попис извора снабдевања потребама из увоза; 

– студију међународног маркетинга. 

Привредно друштво II да изради: 

– идејни пројекат са насловним списком опреме; 

– студију изводљивости са рачуном рентабилитета улагања; 

– редослед послова до ступања уговора на снагу по овом пројекту; 

– на основу понуде Привредног друштва I, идејног пројекта и закључака студије 

изводљивости пројекта да изради текст нацрта уговора о заједничком улагању са 

текстом уговора о уступању технологије лиценце; 

– истраживање домаћег тржишта. 

Следећи разговори ће бити заказани најкасније у року до __ дана од данас. Ови 
разговори ће бити одржани у ___________ (место). 

Сва саопштења, документа, подаци, нацрти и друго код обе стране се морају брижљиво 

чувати као пословно-техничка-технолошка тајна првог реда. 

Свака страна у току припреме преговора сноси сама трошкове који су код ње настали. 

Ако не дође до закључења уговора о заједничком улагању по овом послу, свака страна 

сноси сама код ње настале трошкове. 

Закључци о овим вођеним претходним разговорима имају значење белешке о 

постигнутим договорима по предметном послу, која у односу на учеснике не производи 

неко посебно правно дејство. 

 

У ______________, ____________ године. 

  



Привредно друштво I 

___________________________ 
  

Привредно друштво II 

_____________________________ 

  

  

Напомена: Писмо је везано уз групу уговора о међународном трансферу технологије: 

Уговор о купопродаји лиценце; Уговор о дугорочној производној кооперацији; Уговор о 

пословно-техничкој сарадњи; Уговор о заједничком улагању; Уговор о заједничком 

улагању домаћих привредних друштава у иностранству; Уговор о услугама преношења 
производних знања и искустава (know-how); Уговор о лизинг послу. 

 


