
Уговор о преузимању дуга 

  

Уговорне стране: 

  

1) 
________________________________________________________________

_____ (име, презиме, адреса, број личне карте, ЈМБГ – за физичко лице; 
пословно име, седиште, матични број, ПИБ и име лица овлашћеног за 

заступање – за правно лице), као дужник (у даљем тексту: Дужник), с једне 
стране, и  

  

2) 
________________________________________________________________

_____ (име, презиме, адреса, број личне карте, ЈМБГ – за физичко лице; 
пословно име, седиште, матични број, ПИБ и име лица овлашћеног за 

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

  

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

Члан 1.  

Дужник и 
________________________________________________________________ 

(име, презиме, адреса, број личне карте, ЈМБГ – за физичко лице; пословно 
име, седиште, матични број, ПИБ и име лица овлашћеног за заступање – за 
правно лице), као поверилац (у даљем тексту: Поверилац), закључили су 

дана ____________ године Уговор о __________________ број ____, на 
износ од ___________________ динара. 

Члан 2.  

Овим уговором Преузималац преузима Дужникову обавезу (дуг) према 
Повериоцу по основу уговора из претходног члана, под условима и на начин 

утврђен истим уговором. 

Члан 3.  

Преузималац се обавезује да одмах по закључењу овог уговора Повериоцу 

преда ______________ (инструмент обезбеђења плаћања) ради обезбеђења 
Повериочевог потраживања из претходног члана. 

Члан 4.  

Преузимањем дуга Преузималац ступа на место Дужника из члана 1. овог 
уговора, а Дужник се ослобађа обавезе по истом уговору. 

Члан 5.  



Поверилац је овлашћен да од Преузимаоца захтева измирење свог 

потраживања по основу уговора из члана 1. овог уговора 

Члан 6 .  

Преузималац не одговара Повериоцу за ненаплаћене камате по уговору из 
члана 1. које су доспеле до дана закључења овог уговора. 

Члан 7.  

Ако Поверилац у време када је пристао на овај уговор није знао нити је 
морао знати да је Преузималац презадужен, Дужник се не ослобађа 
сопствене обавезе, а овај уговор има дејство уговора о приступању дугу. 

Члан 8.  

Преузималац може истаћи Повериоцу све приговоре који проистичу из 
правног односа између Дужника и Повериоца, из кога потиче преузети дуг, 

као и приговоре које Преузималац има према Повериоцу, али Преузималац 
не може истаћи Повериоцу приговоре који потичу из његовог правног односа 

с Дужником, а који је био основ преузимања. 

Члан 9.  

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 10.  

Овај уговор је сачињен у ______________ (бројем и словима) истоветних 
примерака који имају снагу оригинала, од којих свакој уговорној страни 

припада по ________ примерка, а ______ примерка припадају Повериоцу. 

  

  

Дужник 

________________ 
  

Преузималац 

________________ 

  

Потврђујем да сам сагласан с одредбама овог уговора. 

  

________ (датум) 

________________ (место)   

Поверилац 

________________ 

  


