
Уговор о цесији (уступању потраживања) 

  

Уговорне стране: 

  

1) 
________________________________________________________________

__ (пословно име, седиште, матични број, ПИБ и име лица овлашћеног за 
заступање – за правно лице), као уступилац (у даљем тексту: Цедент), с 

једне стране, и 

  

2) 
________________________________________________________________
__ (пословно име, седиште, матични број, ПИБ и име лица овлашћеног за 

заступање – за правно лице), као пријемник (у даљем тексту: Цесионар), с 
друге стране, 

  

сагласиле су се да дана ____________ године закључе овај уговор како 
следи: 

Члан 1.  

Овим уговором Цедент уступа Цесионару своје потраживање према 
________________________________________________________________

______ (пословно име, седиште, матични број, ПИБ – за правно лице), као 
дужнику (у даљем тексту: Цесус), у износу од __________________ динара 

за ________________ по рачуну број ______ од ___________ године. 

Члан 2.  

Уступањем потраживања из члана 1. овог уговора Цедент измирује своја 

дуговања према Цесионару у износу од __________________ динара по 
рачуну број ___ од ___________ године. 

Члан 3.  

Цедент се обавезује да ће одмах по закључењу овог уговора Цесионару 
предати исправу о свом потраживању према Цесусу, средства обезбеђења 

наплате потраживања која је примио од Цесуса, као и друге доказе о 
уступљеном потраживању и споредним правима. 

Члан 4.  

Цедент се обавезује да ће у року од ____ дана од дана закључења овог 
уговора обавестити Цесуса о преносу свог потраживања према њему на 

Цесионара. 

Члан 5.  

У случају да Цесус измири своју обавезу према Цеденту пре него што га он 

обавести да је потраживање уступио Цесионару, Цесусово испуњење је 



пуноважно и ослобађа га обавезе према Цесионару, а Цедент је дужан да 

Цесионару одмах пренесе све што је примио од Цесуса. 

Члан 6.  

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и 
одговорности, за све оно што није изричито уређено одредбама овог уговора, 
примењују одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 7.  

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези с применом овог 
уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће надлежан је 

_________________ суд у ________________. 

Члан 8.  

Овај уговор је сачињен у ______________ (бројем и словима) истоветних 

примерака који имају снагу оригинала, од којих свакој уговорној страни 
припада по ____ примерка. 

  

  

Цедент 

________________ 
  

Цесионар 

________________ 

  


