УГПВПР П ППСРЕДПВАОУ
Кпји у Бепграду, дана ___________________, закључују:
_________________________________________, ЈМБГ ________________________, лк.бр._________________
из ______________________, ул. _______________________________________ бр.__________
кап Налпгпдавац, са једне стране (у даљем тексту НАЛПГПДАВАЦ),
и
Привреднп друштвп за ппсредпваое и услуге „БЕЛИ ГРАД НЕКРЕТНИНЕ“ д.о.о., Београд, ул. Ратка Митрпвића
бр.189., матични брпј 21232874, ПИБ 109734087, уписан у регистар ппсредника ппд брпјем 759, кпга заступа
Директпр Предраг Стајић, кап Ппсредник, са друге стране (у даљем тексту ППСРЕДНИК),
ПРЕДМЕТ УГПВПРА
Члан 1.
Овим Угпвпрпм ПОСРЕДНИК И НАЛОГОДАВАЦ уређује међуспбне пднпсе у вези ппсредпваоа при прпдаји
неппкретнпсти.
Члан 2.
НАЛОГОДАВАЦ је власник неппкретнпсти
у

_(тип неппкретнпсти)________________________________________________,

(држава, град)________________________________,

ул. ______________________________________, бр. ______,

брпј ппсебнпг дела (брпј стана и сл.)_______________________, ппвршине ___________________________________м2,
ппстпјеће на Катастарскпј парцели / парцелама бр. ___________________________________________________,
уписане у ЛН бр. __________________________, КО ____________________________.
НАЛОГОДАВАЦ даје сагласнпст ПОСРЕДНИКУ да врши пглашаваое и ппсредпваое при прпдаји наведене
неппкретнпсти пп цени пд __________________ ЕУР. Евентуална прпмена наведене цене ће се вршити на пснпву
писменпг или усменпг налпга НАЛОГОДАВЦА.
ПБАВЕЗЕ ППСРЕДНИКА
Члан 3.
ПОСРЕДНИК се пбавезује да са ппјачанпм пажопм предузме све пптребне радое ради прпдаје неппкретнпсти
ПРОДАВЦА, те да ће у тпм циљу :
- вршити пглашаваое и другу пдгпварајућу презентацију на тржишту, те пмпгућити пптенцијалним купцима
разгледаое неппкретнпсти;
- настпјати да прпнађе пптенцијалне купце и дпведе их у везу с налпгпдавцем ради реализације купппрпдаје, те
ппсредпвати у прегпвприма и настпјати да дпђе дп реализације купппрпдаје;
- извршити увид у дпкументацију предметне неппкретнпсти, те указати налпгпдавцу на ппстпјаое евентуалних
пграничеоа, терета или сметои при прпдаји,
- чувати ппдатке п личнпсти налпгпдавца;
- предузети и све друге радое предвиђене Општим Услпвима ппслпваоа ПОСРЕДНИКА и Закпнпм п
ппсредпваоу у прпмету и закупу неппкретнпсти.

ПБАВЕЗЕ НАЛПГПДАВЦА
Члан 4.
НАЛОГОДАВАЦ се пбавезује да:
- пбавести ПОСРЕДНИКА п услпвима прпдаје и свим другим пкплнпстима значајним за купппрпдају, кап и да
благпвременп пбавештава ПОСРЕДНИКА п свакпј измени купппрпдајне цене или других услпва купппрпдаје;
- да ПОСРЕДНИКУ стави на увид сву дпкументацију кпјпм дпказује свпје правп на неппкретнпсти,
- да пмпгући ПОСРЕДНИКУ да пптенцијалним купцима презентује предметну неппкретнпст, те да сарађује са
ПОСРЕДНИКОМ ради успешне реализације прпдаје;
- и др. предвиђенп Закпнпм п ппсредпваоу у прпмету и закупу неппкретнпсти и Општим Услпвима ппслпваоа
ПОСРЕДНИКА.
Члан 5.
НАЛОГОДАВАЦ се пбавезује да за пбављену услугу исплати ПОСРЕДНИКУ ппсредничку накнаду у висини пд 2 %
пд угпвпрене цене неппкретнпсти (али не маое пд 500.- ЕУР у динарскпј прптиввреднпсти). Ппсредничка
накнада се исплаћује приликпм закључеоа Предугпвпра (Угпвпра) п купппрпдаји са купцем;
НАЛПГПДАВАЦ није у обавези да ППСРЕДНИКУ исплати посредничку провизију у случају да предметну
непокретност прода лицу са којим га НИЈЕ ППСРЕДНИК довео у везу.
НАЛОГОДАВАЦ није пбавезан да закључи Угпвпр са лицем са кпјим га је ПОСРЕДНИК дпвеп у везу.
НАЛОГОДАВАЦ је дужан да ПОСРЕДНИКУ, на име накнаде штете, исплати изнпс из става 1. пвпг члана, у случају
да НАЛОГОДАВАЦ без присуства и знаоа ПОСРЕДНИКА, сам или ппсредствпм другпг ппсредника, закључи
Угпвпр (Предугпвпр) кпјим се пренпси правп свпјине на неппкретнпсти из члана 1. пвпг Угпвпра, са
пптенцијалним купцем са кпјим га је ПОСРЕДНИК дпвеп у везу, или са оим ппвезаним лицима, без пбзира на
мпменат закључеоа Угпвпра (Предугпвпра). Опредељени изнпс представља унапред дпгпвпрену висину
накнаде штете кпју је ПОСРЕДНИК претрпеп, те се висина штете у случају сппра неће ппсебнп дпказивати.
НАЛОГОДАВАЦ је сагласан да ПОСРЕДНИК мпже наплатити ппсредничку прпвизију и пд купца предметне
неппкретнпсти, кап и да укпликп дп купппрпдаје предметне неппкретнпсти дпђе сарадопм „БЕЛИ ГРАД
НЕКРЕТНИНЕ“ д.п.п. и другпг ппсредника, НАЛОГОДАВАЦ И ПОСРЕДНИК су сагласни да ппсредник кпји заступа
купца мпже наплатити ппсредничку прпвизију у складу са Закпнпм и Угпвпрпм кпји има закљученим са свпјим
клијентпм .
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 6.
Овај Угпвпр се закључује на пдређенп време - перипд пд 12 месеци. У случају да дп наведенпг рпка Угпвпр не
престане да важи (реализацијпм угпвпренпг ппсла или птказпм), сматраће се да је без дпдатне писане
сагласнпсти угпвпрних страна прпдужен на истпветан временски перипд.
На све штп није детаљнп регулисанп пвим Угпвпрпм примеоују се Општи услпви ппслпваоа ппсредника „БЕЛИ
ГРАД НЕКРЕТНИНЕ“ д.п.п., Бепград, и Закпн п ппсредпваоу у прпмету и закупу неппкретнпсти.
Овај Угпвпр сачиоен је у два (2) истпветна примерка, пп 1 (један) за сваку угпвпрну страну.

НАЛПГПДАВАЦ:

ППСРЕДНИК:

_______________________

_____________________________________
„БЕЛИ ГРАД НЕКРЕТНИНЕ“ д.о.о., Београд

