
Заложна изјава (залагање удела у капиталу привредног друштва) 

 

I 

Којом ја _______________ (заложни дужник), из _______________, ул. 

_______________________, ЈМБГ _______________, као власник 100% удела капитала 

у друштву _______________ (назив друштва, седиште друштва, матични број), у 

вредности _______________ уписаног и уплаћеног капитала, а за моју обавезу према 

повериоцима: 

1) ____________________________ (име презиме) из _______________(пребивалиште), 

ЈМБГ _______________, 

2) ____________________________ (име презиме) из _______________(пребивалиште), 

ЈМБГ _______________, 

3) ____________________________ (име презиме) из _______________(пребивалиште), 

ЈМБГ _______________, 

по основу обезбеђења обавезе према Протоколу од ________________. године и 

Уговора о закупу од ____________. године изјављујем да сам сагласан да се изврши 

упис заложног права на уделу заложног дужника како следи: 

– Заложни дужник _________________ залаже 

– _____ % основног капитала у износу од _______ уписаног и уплаћеног капитала у 

корист 1)_______________из _______________, јмбг _______________, 

– _____ % основног капитала у износу од _______ уписаног и уплаћеног капитала у 

корист 2)_______________из _______________, јмбг _______________, 

– _____ % основног капитала у износу од _______ уписаног и уплаћеног капитала у 

корист 3) _______________из _______________, јмбг _______________, 

Ради обезбеђења новчаног потраживања и то потраживања: 

Поверилаца 1) _____________, 2) ___________________ и 3) ___________________, у 

износу од _______________, а све то у случају да заложни дужник о року до 

_______________. године, сходно чл. __ Протокола неоправдано угаси огранак 

___________________. 

 

II 

Заложни дужник се обавезује да права на уделима из претходног става неће отуђивати 

нити оптерећивати до коначног измирења својих обавеза, односно да ће се за све време 

трајања залоге уздржавати од радњи које би умањиле вредност заложених права, било 

правним послом или физичким радњама, а у противном Повериоци су овлашћени да 

целокупно потраживање обезбеђено овом залогом наплате пре доспелости. 

Обавезује се заложни дужник да неће вршити промене у структури власничког 

капитала, под претњом законских последица, а без претходно добијене писмене 

сагласности повериоца. 

 

III 

Потврђујем да сам сагласан да заложни Повериоци могу поднети захтев за упис 

заложног права код надлежне Агенције за привредне регистре у регистар залоге. 

Ова изјава је неопозива до измирења свих обавеза по основу уговора наведеног у овој 

изјави. Ова изјава има својство Извршне исправе. 



  

  

  

У _____________, _______________ године. 
 

______________________ 

Давалац изјаве 

 


