UGOVOR O POSREDOVANJU PRI KUPOVINI NEPOKRETNOSTI
u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

(„Sl. glasniku RS“, br. 95/2013 od 31.10.2013. godine)
-KZaključen dana __________. godine u Beogradu, između:
1.

Društvo za promet nepokretnostima „SIGMA-WORLD“ d.o.o., Beograd, ul. Trgovačka br.20, matični broj, 09188347, PIB 100668656
upisan u registar posrednika pod rednim brojem 144 rešenjem Ministarstava trgovine, turizma i telekomunikacija br. 46-00-153/2015-04
tel: 011/2508-778, e-mail: office@sigmanekretnine.com, koje zastupa Direktor Miodrag Blagojević kao Posrednik,

2.

______________________________________________, JMBG / lk.br ____________________________________________,
iz _____________________________, adresa: _______________________________________________________________,
kontak tel. ______________________________________, kao Nalogodavac
Član 1.

PREDMET UGOVORA:

regulisanje međusobnih odnosa vezanih za posredovanje pri kupovini nepokretnosti za račun NALOGODAVCA, što podrazumeva

dovodjenje u vezu NALOGODAVCA sa vlasnikom nepokretnosti radi potencijalne kupoprodaje. NALOGODAVAC angažuje POSREDNIKA da izvrši ispitivanje
tržišta i posredovanje radi kupovine nepokretnosti prema unapred utvrđenim zahtevima Nalogodavca koje je saopštio Posredniku. Ugovorne strane saglasno
konstatuju da su ovim ugovorom obuhvaćene sve nepokretnosti koje POSREDNIK ponudi i prezentuje NALOGODAVCU, bez vremenskog ograničenja i na bilo
koji način.
Član 2.

OBAVEZE POSREDNIKA :


da omogući nalogodavcu razgledanje nepokretnosti i saopšti mu objektivno mišljenje o ceni u skladu sa njenim karakteristikama



da upozna Nalogodavca sa pravnim statusom predmetne nepokretnosti i upozori ga na eventualne nedostatke, terete i ograničenja upisa u RGZ;



da kao poslovnu tajnu čuva podatke o ličnosti nalogodavca;




da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja ugovora;
da sa pažnjom dobrog privrednika, preduzme sve potrebne radnje u cilju efikasne prodaje opisane nepokretnosti, posreduje u pregovorima i vrši
profesionalan i stručan nadzor u skladu sa profesijom koju obavlja u skladu sa Zakonom i Opštim uslovima poslovanja do okončanja pravnog posla.


Član 3.
Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu od Nalogodavca u iznosu od 2 % od ugovorene kupoprodajne cene a minimalno 500 € u dinarskoj
protivvrednosti za nekretnine vrednosti do 25.000 €, samo u slučaju ako je angažovanjem Posrednika došlo do zaključenja pravnog posla između
Nalogodavca ili trećeg lica povezanih sa Nalogodavcem i vlasnika nepokretnosti koju je Nalogodavcu prezentovao Posrednik. Plaćanje naknade Nalogodavac
će izvršiti prilikom zaključenja Predugovora (Ugovora) o kupoprodaji.
NALOGODAVAC NEMA FINANANSIJSKIH OBAVEZA PREMA POSREDNIKU UKOLIKO NE BUDE ZAINTERESOVAN ZA KUPOVINU
NEPOKRETNOSTI KOJE SU MU PREZENTOVANE OD STRANE POSREDNIKA.
NALOGODAVAC je obavezan isplatiti POSREDNIKU ugovorenu posredničku naknadu i u slučaju da, bez znanja i učešća POSREDNIKA, u roku od 12
meseci od dana razgledanja nepokretnosti, on lično ili sa njim povezano lice u smislu Opštih uslova poslovanja posrednika, zaključi Predugovor odnosno
Ugovor sa prodavcem nepokretnosti sa kojim ga je POSREDNIK na bilo koji način doveo u vezu. Nalogodavac takođe potvrđuje da su mu u potpunosti
poznati Opšti uslovi poslovanja i odredbe zakona o Posredovanju u prometu nepokretnosti koji se nalaze i na zvaničnoj web stranici posrednika
(www.sigmanekretnine.com)
Član 4.
Nalogodavac, svojim potpisom na ovom Ugovoru potvrđuje da mu je posrednik prezentovao nepokretnost opisanu u ovom članu Ugovora i
potvrđuje da je navedenu nepokretnost prvi put razgledao sa posrednikom »SIGMA-WORLD« d.o.o. Za nepokretnosti, koje mu POSREDNIK naknadno bude
prezentovao, NALOGODAVAC će potpisati posebnu Potvrdu o prezentaciji nepokretnosti koja čini sastavni deo ovog Ugovora.

POTVRDA O PREZENTACIJI NEPOKRETNOSTI :

Adresa nepokretnosti

Stan br.

Datum

Član 5.
Na sve što nije detaljno regulisano ovim Ugovorom primeniće se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i Opšti uslovi
poslovanja Posrednika. U slučaju spora koji se ne može rešiti mirnim putem nadležan je Osnovni Sud u Beogradu prema teritorijalnoj nadležnosti.
Ovaj Ugovor sačinjen je u dva (2) istovetna primerka, od kojih obe ugovorne strane zadržavaju po jedan primerak.

ZA POSREDNIKA:

_________________________________

dir. Miodrag Blagojević

NALOGODAVAC:

M.P.

_______________________________

Општи услови пословања
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Општим условима пословања привредног
друштва „SIGMA-WORLD“ д.о.о., у складу са
чланом 28. Закона о посредовању у промету
и закупу непокретности, уређује се пословни
однос између посредника у промету и закупу
непокретности и налогодавца (физичког или
правног лица). Закључењем уговора о
посредовању, налогодавац потврђује да
прихвата, односно да је упознат и сагласан са
одредбама Општих услова пословања
посредника у промету непокретности.
Посредовање се врши на
основу Уговора о посредовању у промету,
односно закупу непокретности, који
закључују налогодавац и посредник.
Налогодавац може имати закључене Уговоре
о посредовању са више посредника
истовремено (осим у случају ексклузивног
посредовања). На односе између
налогодавца и посредника који нису
регулисани уговором о посредовању, нити су
уређени овим Општим условима пословања,
примењиваће се непосредно одредбе
Закона о посредовању у промету и закупу
непокретност и други прописи који регулишу
ову област као и Закон о облигационим
односима.
Купац / закупац у својству Налогодавца је
обавезан да посредничку накнаду исплати
Посреднику који му је први омогућио
разгледање предметне непокретности,
односно који га је први упознао са
предметном непокретношћу. У случају да је
Налогодавац (купац/закупац) разгледао
предметну непокретност (посредством
другог посредника или сам) пре него што му
је Посредник „ SIGMA-WORLD“ д.о.о., исту
показао, обавезан је да о том упозна
Посредника, како се не би дуплирало
разгледање, те како би се избегли
потенцијални спорови између Налогодавца и
Посредника и посредника међусобно, а у
случају да то не учини, сматраће се да је
н е п о к р ет н о с т п р в и п у т р аз гл ед а о
посредством Посредника „ SIGMA-WORLD“
д.о.о.
Купац / Закупац у својству
Налогодавца је обавезан да непосредно пре
разгледања непокретности потпише
посреднику Потврду о презентацији
непокретности, у којој потврђује да је
предметну непокретност гледао
посредством Посредника.
У случају да купац / закупац одбије да
потпише Потврду из претходног става,
Посредник није обавезан да му покаже
предметну непокретност. У случају да је
Посредник показао предметну непокретност
купцу/закупцу и поред одбијања да потпиште
Потврду о презентацији, па купац / закупац
или са њим повезана лица наведена у делу
II, последња алинеја, ових Општих услова
посл овања, закључи Уговор о
промету/закупу предметне непокретности,
чињеница да је купца/закупца у везу са
продавцем/закуподавцем довео посредник
ће се док азивати другим док азним
средствима – сведоцима, писаном или
електронском документацијом, смс порукама
и сл.
Продавац / закуподавац у
својству Налогодавца је обавезан да
посредничку накнаду исплати Посреднику
који га је први довео у вези са потенцијалним
купцем / закупцем. У случају да Посредник
доведе у везу са Налогодавцем (продавцем /
закуподавцем) лице које је већ разгледало
предметну непокретност,
потенцијални
купац је обавезан да о том упозна
Посредника, како би се избегли потенцијални
спорови између Налогодавца и Посредника и
посредника међусобно, а у случају да то не
учини, сматраће се да је Налогодавац са
потенцијалним купцем / закупцем, први пут
доведен у везу посредством „ SIGMAWORLD“ д.о.о.
II ОПИС ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ ПОСРЕДНИК
ДУЖАН ДА ОБАВИ
•
да закључи уговор о
посредовању са налогодавцем у писаној
форми;
•
да настоји да нађе и доведе у
везу са налогодавцем лице ради закључења
правног посла;
•
да да налогодавцу објективно
мишљење о цени непокретности или износу
закупнине непокретности у складу са њеним
карактеристикама, приликама на тржишту,
као и другим релевантним околностима;
•
да изврши увид у исправе
којима се доказује право својине или друго
стварно право на непокретности чији промет,
односно закуп је предмет посредовања и да
упозори налогодавца нарочито на могуће
ризике у вези са уписом предметне
непокретности у регистре непокретности,

уписана права односно терете на предметној
непокретности, постојање права прече
куповине и ограничење у правном промету у
складу са посебним прописима;
•
да обави потребне радње у
циљу представљања (презентације)
непокретности на тржишту, да постави оглас
у вези са прометом, односно закупом
непокретности на одговарајући начин и да
изврши све друге радње договорене
уговором о посредовању које прелазе
уобичајену презентацију, а за шта има право
на посебне, унапред исказане трошкове;
•
да омогући разгледање
непокретности;
•
да чува податке о личности
налогодавца, а на писани захтев, односно по
писаном налогу налогодавца и да чува као
пословну тајну податке о непокретности, у
вези са чијим прометом, односно закупом
посредује, или у вези са том непокретности,
или о послу за који посредује;
•
да обавести налогодавца о
свим околностима значајним за предметни
посао које су му познате;
•
да посредује у преговорима и
настоји да дође до закључења уговора;
•
да присуствује код закључења
правног посла (Предуговора и Уговора);
•
да присуствује примопредаји
непокретности;
•
да о свом трошку обезбеди
стручну помоћ (адвокат) везану за израду
Предуговора, Уговора и остале потребне
документације,
•
да води евиденцију о
посредовању и о потпосредовању и друго
предвиђено Законом.
Сматра се да је посредник
омогућио налогодавцу везу с другим лицем
(физичким или правним) о преговарању за
закључење правног посла, ако је
налогодавцу омогућено ступање у везу са
другим лицем са којим је преговарао за
закључење правног посла, а посебно ако је:
непосредно одвео, или упутио налогодавца,
или треће лице на разгледање предметне
непокретности; организовао сусрет између
налогодавца и трећег лица (или његовог
представника – пуномоћника, сродника и сл.)
ради преговарања за закључење правног
посла; налогодавцу саопштио име, број
телефона, телефакса, или е- адресе трећег
лица заинтересованог за закључење правног
посла, или ако му је саопштио тачну локацију
тражене непокретности;
III ПРАВА ПОСРЕДНИКА
Посредник има право да, уз сагласност
Налогодавца (продавац/закуподавац)
фотографише или направи видео запис
непокретности чији промет је уговорен
Уговором о посредовању. Сачињене
фотографије, односно видео записе
посредник не сме користити у друге срхе,
осим у сврху презентације предметне
непокретности потенцијалном купцу/закупцу,
односно оглашавање исте постављањем на
свој сајт или путем огласа на интернету.
Посредник има право да, у писаној
односно електронској форми, закључи
Уговор о потпосредовању, којим ће, у целини
или делимично, пренети своја права и
обавезе из уговора о посредовању на другог
посредника, ако се налогодавац са овим
изричито сагласио у уговору о посредовању.
Посредник је дужан да копију уговора о
потпосредовању преда налогодавцу у року
од три дана од дана закључења тог уговора.
Посредник има право да за
извршене услуге испостави рачун
Налогодавцу, у складу са закљученим
Уговором о посредовању и овим Општим
условима пословања.
Купац/ закупац у својству
Налогодавца је обавезан да посреднички
накнаду исплати Посреднику који му је први
омогућио разгледање предметне
непокретности, односно који га је први
упознао са предметном непокретношћу. У
случају да је Налогодавац (купац/ закупац)
р а з гл ед а о п р ед м ет н у н е п о к р ет н о с т
(посредством другог посредника или сам)
пре него што му је Посредник „SIGMAWORLD“ д.о.о., исту показао, обавезан је да
о том упозна Посредника, како би се избегли
потенцијални спорови између Налогодавца и
Посредника и посредника међусобно, а у
случају да то не учини, сматраће се да је
н е п о к р ет н о с т п р в и п у т р аз гл ед а о
посредством „SIGMA-WORLD“ д.о.о.
Купац/ закупац у својству
Налогодавца је обавезан да непосредно пре
разгледања непокретности потпише
посреднику Потврду о обављеном гледању
непокретности, чиме потврђује да је
н е п о к р ет н о с т гл ед а о п о с р ед с т во м
Посредника.
У случају да купац/закупац
одбије да потпише Потврду из претходног
става, Посредник није обавезан да му
предметну непокретност покаже. У случају да
је Посредник пок азао предметну
непокретност купцу/закупцу и поред

одбијања да потпиште Потврду о гледању, па
купац/закупац или са њим повезана лица
наведена у делу II, последња алинеја, ових
Општих услова пословања, закључи Уговор о
промету/закупу предметне непокретности,
чињеница да је купца/закупца у везу са
продавцем/закуподавцем довео посредник
ће се док азивати дт угим док азним
средствима – сведоцима, писаном или
електронском документацијом, смс порукама
и сл.
П р од а в а ц - / з а к у п од а в а ц у
својству Налогодавца је обавезан да
посреднички накнаду исплати Посреднику
који га је први довео у вези са потенцијалним
купцем/ закупцем. У случају да Посредник
доведе у везу са Налогодавцом (продавцем,/
закуподавцем) лице које је већ разгледало
предметну непокретност, обавезан је да о
том упозна Посредника, како би се избегли
потенцијални спорови између Налогодавца и
Посредника и посредника међусобно, а у
случају да то не учини, сматраће се да је
Налогодавац са потенцијалним
купцем/закупцем, први пут доведен у везу
посредством „SIGMA-WORLD“ д.о.о.
IV ОБАВЕЗЕ НАЛОГОДАВЦА
•
да обавести посредника о свим
околностима које су од значаја за обављање
посредовања;
•
да посреднику да на увид
оригинале исправе које доказују његово
право на непокретности, које је предмет
промета, односно да упозори посредника на
све уписане и неуписане терете који постоје
на непокретности;
•
да осигура посреднику и лицу
заинтересованом за закључење правног
посла разгледање непокретности, на
договорени начин и у договорено време;
•
да обавестити посредника о
свим битним подацима о непокретности, што
посебно укључује тачне податке о цени,
локацији, структури и др; • д а и с п л а т и
посреднику уговорену посредничку накнаду,
у случају реализације уговореног промета
као и случајевима из главе V ових Општих
услова, и ако је то посебно уговорено, да
надокнади посреднику друге трошкове
настале током посредовања;
•
да обавести посредник а
писаним путем о свим променама у вези са
посредованим послом, а посебно о
п р о м е н а м а у в ез и с а п р а в и м а н а
непокретности, роковима и ценом, а све у
року од три дана од настале промене;
•
да одмах обавести посредника
да је лице које је преко посредника гледало
непокретност (или са њим повезано лице)
показало интересовање да без посредника
закључи уговор/предуговор о купопродаји
непокретности, закупу непокретности, или
обави неки други правни посао који је
последица рада посредника.
V ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
ПОСРЕДНИЧКУ НАКНАДУ
Посредник стиче право на
посредничку накнаду у тренутку закључења
уговора за који је посредовао, осим ако
посредник и налогодавац нису уговорили да
се право на посредничку накнаду стиче у
моменту закључења предуговора за који је
посредник посредовао.
Посредник не може да захтева
делимично плаћање посредничке провизије
унапред, односно пре закључења
предуговора, односно уговора, за који је
посредовао, у складу са претходним ставом.
Износ посредничке накнаде, односно начин
одређивања износа посредничке накнаде,
као и врста и висина трошкова за додатне
услуге посредника, утврђени су Ценовником
посредничких услуга који је саставни део
ових Општих услова пословања. Трошкове
прибављања потребне документације којом
се док азује својина на предметног
непокретности (Извод из Катастра и сл.) а
која је потребна за промет предметне
непокретности сноси НАЛОГОДАВАЦ, ако
није другачије уговорено у Уговору о
посредовању.
Посредник може да уговори
право на накнаду додатних трошкова нужних
за извршење налога, без обзира на успех
посредовања, и затражи да му се унапред
плате средства за одређене издатке, ако је то
изричито наведено у уговору о посредовању.
Посредник има право на
посредничку накнаду и ако лица повезана са
лицем са којом је посредник довео у везу
налогодавца, закључе посредовани правни
посао. Под повезаним лицима сматрају се :
брачни, односно ванбрачни друг, потомак,
родитељ, родитељи брачног друга, као и
правно лице к оје је у власништву
(сувласништву) потенцијалног купца, или
његових сродника наведених у овом ставу,
као и лица која су са њим присуствовала
презентацији непокретности.
Ако након престанка важења
уговора о посредовању, на основу отказа

налогодавца, налогодавац закључи правни
посао који је непосредна последица
посредниковог посредовања пре престанка
важења уговора о посредовању, дужан је да
посреднику плати уговорену посредничку
награду у целини, осим ако уговором о
посредовању није другачије уговорено.
Ако под условом из претходног
става, налогодавац закључи правни посао
к о ј и ј е у з н ач а ј н о ј м е р и р ез ул т ат
посредниковог посредовања пре престанка
важења уговора о посредовању, дужан је да
плати посреднику сразмерну посредничку
накнаду, осим ако уговором о посредовању
није другачије уговорено.
Посредник, односно
потпосредник нема право на накнаду за
посредовање ако са налогодавцем, у своје
име, као уговорна страна, закључи уговор о
промету непокретности који је предмет
посредовања, односно ако такав уговор са
налогодавцем закључи лице које за
посредника, односно за потпосредника
обавља послове посредовања.
Посредник није обавезан да
врати исплаћену посредничку накнаду (у
случају раскида Уговора, предуговора,
одустајања једне од уговорних страна и сл.),
осим ако уговором о посредовању није
другачије уговорено.
VI ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ
Посредник у обављању радњи у вези
са послом који је предмет посредовања,
мора пост упати са пажњом доброг
привредник а. Посредник одговара
Налогодавцу у складу са Законом, за штету
која је настала услед неиспуњења уговорних
обавеза преузетих уговором о посредовању и
наведеним у овим Општим условима
пословања од стране посредника.
Посредник не одговара за
извршење обавеза било које од уговорних
страна у промету, које су међусобно преузеле
у закљученом Уговору (Предуговору).
Посредник не одговара за
квалитет непокретности која је предмет
промета, нити за скривене мане (осим у
случају да му је продавац у писаној форми
саопштио да непокретност има скривену
ману, а он ту информацију прикрио од купца).
VII ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА О
ПОСРЕДОВАЊУ
Уговором о посредовању се утврђује
период на који се Уговора закључује. Ако није
другачије уговорено, сматраће се да је
Уговор закључен на годину дана. Уговор о
посредовању престаје да производи правна
дејства закључењем правног посла за који је
посредовано, протеком рока на који је
закључен (ако у Уговору о посредовању није
д р у гач и ј е у го в о р е н о ) , и л и от к а з о м
Налогодавца који се даје у писаној или
електронској форми.
Отказ уговора о посредовању
не мора бити образложен, може бити дат у
свако доба (осим код ексклузивног
посредовања, где се рок сматра битним
елементом Уговора) и има правно дејство од
момента достављања истог другој страни.
VIII ЕКСКЛУЗИВНО ПОСРЕДОВАЊЕ
Налогодавац се може обавезати изричитим
уговарањем клаузуле о ексклузивном
посредовању, да у уговореном року неће
лично отуђити непокретност која је предмет
Уговора о посредовању, као и да неће
ангажовати другог посредник а за
посредовање у вези њеног промета.
Ако за време важења клаузуле о
ексклузивном посредовању Налогодавац
закључи правни посао у вези са предметне
непокретности, за који је посредовао други
посредник, или лично, без посредовања било
ког посредника, дужан је да Посреднику са
којим је уговорио ексклузивно посредовање
на име накнаде штете плати износ уговорене
посредничке накнаде.
Посредник је дужан да у Уговору
о посредовању посебно упозори
Нал огодавца на значење и правне
последице клаузуле о ексклузивном
посредовању.
Ови Општи услови пословања
су саставни део Уговора о посредовању,
истакнути су на видном месту у просторијама
посредник а и објављени на сајт у
посредника.
ИЗНОС ПОСРЕДНИЧКЕ НАКНАДЕ
Посредничка накнада износи
2% од уговорене продајне
цене
непокретности а минимално 500 € у
динарској противвредности за
непокретности до 25.000 € .

