У складу са одредбама чланa 20 Закона о приватизацији („Службени гласник РС” бр.
38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 93/12 и 119/12) и чл. 7 и 8. Уредбе о начину и условима
измиривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима „Службени гласник
РС” бр. 45/06, 108/07, 126/07 и 60/08),
Поверилац
Назив и седиште повериоца (односно, име и презиме, пребивалиште и једниствени
матитични број грађана за физичка лица)
Матични и порески идентификациони број:
Кога заступа ...............................................
и
Дужник
Назив и седиште субјекта приватизације
Матични и порески идентификациони број
Кога заступа ...............................................
Сачињавају

ЗАПИСНИК О УТВРЂЕНОМ ПОТРАЖИВАЊУ
Повериоца према Дужнику
I
Дужник и Поверилац сагласно констатују да неизмирене обавезе Дужника према Повериоцу,
са стањем на дан 31.12.2004. године, износе _____________ динара и то према следећој
спецификацији:

(Табеларно приказати структуру неизмирених обавеза)
Основ

Валута

Износ

Динарска
противвредност на
дан
31.12.2004.
године

(у наставку је потребно детаљно навести по којим правним основама су настале обавезе
Дужника према Повериоцу (нпр. Уговор о кредиту бр. ___ од _________године) и дати
спецификацију тих обавеза са стањем на дан 31.12.2004. године (основни дуг, камата итд),
детаљне податке о евентуалном обезбеђењу наплате потраживања и друге значајне
податке)

Образложење
На основу Позива повериоцима да пријаве потраживања са стањем на дан 31.12.2004. године
према субјекту приватизације, упућеног од стране Агенције за приватизацију Републике
Србије, објављеног у дневном листу “Политика” ______________. године, Поверилац је
доставио пријаву потраживања субјекту приватизације (Дужнику) и Агенцији за приватизацију
Републике Србије.
Дужник и Поверилац су се сагласили да укупне неизмирене обавезе Дужника према
Повериоцу, са стањем на дан 31.12.2004. године, износе _____________ динара.
Овај Записник чини саставни део Програма приватизације субјекта приватизације (дужника).
Сагласно Записнику о утврђеном потраживању, Поверилац ће са Дужником закључити Уговор
о намирењу потраживања у складу са одредбама Уредбе о начину и условима измиривања
обавеза субјеката приватизације према повериоцима.
Потраживање Повериоца се намирује у складу са Уговором о намирењу потраживања.
Отпуштање дуга пуноважно је наредног дана од дана потписивања овог Записника.
Овај Записник је сачињен у три истоветна примерка, по један за Дужника, Повериоца и
Агенцију за приватизацију Републике Србије.

_________________
Место и датум

ДУЖНИК

ПОВЕРИЛАЦ

