УГОВОР О ПРЕУЗИМАЊУ ДУГА
правни извор
чл. 446-450. 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:
дужник) и
Привредног друштва _______ из __________, улица и број ____________,
матични број __________, ПИБ ___________, рачун број ___________________ код
_____________ банке, које заступа директор ________________ (у даљем тексту:
преузималац)
Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да преузималац закључењем овог уговора
преузме дуг дужника који има према повериоцу ___________ из ___________ по
уговору број ________ закљученом дана _________ године у целокупном износу.
Члан 2.
Закључењем овог уговора преузималац ступа на место дужника у односу на
преузети дуг према повериоцу, а дужник се ослобађа обавезе.
Члан 3.
Поверилац је пристао на преузимање дуга по овом уговору дописом број
______ од _______ године и исти је доставио обема уговорним странама.
Члан 4.
Дужник се не ослобађа обавезе према повериоцу ако је преузималац
презадужен, а поверилац то није знао нити је морао знати при давању пристанка на
закључење овог уговора, којим се дуг према њему преузима.
Члан 5.
У случају презадужености преузимаоца, овај уговор има дејство уговора о
приступању дугу и преузималац ступа у обавезу према повериоцу поред дужника, а
дужник се не ослобађа своје обавезе према повериоцу.

Члан 6.
Споредна права која су постојала уз повериочево потраживање до
закључења овог уговора остају и после преузимања дуга.
Члан 7.
Одредба о преносу споредних права из члана 6. овог уговора односи се и на
заложно право према уговору о залози који је закључио дужник са ___________ из
_____________ дана _________ године.
Одредба из претходног става важи само уколико залогодавац пристане да
гарантује за преузимаоца о чему ће са њим закључити уговор о залози. У
супротном, одредба из претходног става је неважећа.
Члан 8.
Преузималац је одговоран за плаћање камата на преузети дуг од дана
његовог преузимања.
Он не одговара за плаћање неисплаћених камата повериоцу доспелих пре
преузимања дуга.
Члан 9.
Преузималац може повериоцу истаћи све приговоре који проистичу из
правног односа дужника и повериоца из кога потиче преузети дуг (на пример,
приговор застарелости дуга) и личне приговоре.
Он не може повериоцу истаћи оне приговоре који потичу из интерног
односа дужника и повериоца.
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 ____ истоветна примерка, од којих ___ за дужника,
а ___ за преузимаоца.

за ДУЖНИКА
директор
_____________

за ПРЕУЗИМАОЦА
директор
______________
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