
 
                                                                                                                    
                                 УГОВОР  О  УПУЋИВАЊУ (АСИГНАЦИЈИ)                                  
 
                                                                                      правни извор 
                                                        чл. 1020-1034. Закона о облигационим односима 
 
 
 закључен ___________ године између : 
 
  
 Привредног друштва ________ из ____________, улица и број ___________, 
матични број __________, ПИБ __________, рачун број ____________код ________ 
банке, које заступа директор ________________ (у даљем тексту: асигнант), 
 Привредног друштва ________ из __________, улица и број 
______________, матични број __________, ПИБ __________, рачун број 
____________ код _______ банке, које заступа директор ________________ (у 
даљем тексту: асигнат)  и 
 Привредног друштва ______ из ____________, улица и број _____________, 
матични број __________, ПИБ _________, рачун број _____________ код _______ 
банке, које заступа директор ________________ (у даљем тексту: асигнатар) 
  
 
                                                             Члан 1. 
 Асигнант и асигнатар сагласно констатују да постоји дуг асигнанта према 
асигнатару у износу од ________ динара према уговору број _______ од ______ год. 
 
                                                             Члан 2. 
 Асигнант овлашћује асигната да за његов рачун уплати асигнатару износ од 
________ динара, а асигнатара овлашћује да наведени износ прими у своје име. 
 
                                                             Члан 3. 
 Пријемом износа по упуту из претходног члана асигнант се ослобађа 
обавезе према асигнатару, а асигнат своје обавезе према асигнанту. 
 
                                                                  Члан 4. 
 Асигнатар има право да захтева од асигната испуњење тек кад он изјави да 
прихвата упут. 
 Прихват упута се не може опозвати. 
 
                                                                  Члан 5. 
 Прихватањем упута између асигнатара и асигната настаје дуговински однос 
независан од односа асигнанта и асигната, као и од односа асигнанта и асигнатара. 
 Асигнатар стиче право да захтева испуњење обавезе од асигната тек кад овај 
прихвати упут и достави асигнатару изјаву о прихватању упута. 
 



 
 
                                                                   Члан 6. 
 По пристанку на упут, асигнат може асигнатару истаћи приговоре који се 
тичу пуноважности прихватања упута, садржине прихвата или садржине упута, као 
и личне приговоре које има према асигнатару. 
 
                                                                   Члан 7. 
 Асигнатар може упут пренети на другог примаоца и пре његовог прихвата 
од асигната, а он га може пренети даље. 
 Ако асигнат првом примаоцу изјави прихват упута, изјава има дејство према 
свим лицима на која је у узастопном низу пренет упут. 
 
                                                                  Члан 8. 
 Асигнатар је дужан да у случају одбијања асигната да испуни упут, или ако 
изјави да га неће испунити, о томе одмах обавести асигнанта. 
 Ако асигнатар не обавести асигнанта у смислу одредаба претходног става, 
одговара му за насталу штету. 
 
                                                                  Члан 9. 
 Право асигнатара да тражи испуњење од асигнанта застарева за годину дана. 
 Застарелост тече од дана када је асигнат примио упут. 
 
                                                                  Члан 10. 
 За све што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се 
одредбе Закона о облигационим односима. 
 
                                                                  Члан 11.  
 Евентуални спор из овог уговора решаваће стварно надлежан суд у _______. 
 
                                                                  Члан 12. 
 Овај уговор је сачињен у ____ истоветних примерака, по ___ за све три 
уговорне стране. 
 
 
     
      за  АСИГНАНТА                    за  АСИГНАТА                 за  АСИГНАТАРА 
  
              директор                                директор                                 директор     
        _____________                      _____________                       _____________ 
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