
Страна 1 

 

 

 

УГОВОР О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

 

Закључују у __________ дана ___.__.2015. године: 

 

ПРОДАВЦИ: ___________(________) ___________ из ___________,  

                          са пребивалиштем у улици ___________ бр. ___ ЈМБГ __________; и 

___________(________) ___________ из ___________,  

са пребивалиштем у улици ___________ бр. ___ ЈМБГ __________;                         

(у даљем тексту продавци); и 

 

КУПАЦ:  ___________(________) ___________ из ___________, 

             са пребивалиштем у улици ___________ бр. ___ ЈМБГ __________;                 

  (у даљем тексту купац);  

 

а како следи: 

 

Члан 1 

Продавци су књижни сувласници, сваки са уделом ½, ______собног стана број ___ на 

__________ спрату стамбене зграде за колективно становање, објекат означен у катастру 

непокретности бројем ______, у улици __________ број __ у _________, на парцели број 

____/__ К.О. _________, лист непокретности број ______ К.О. _________, са свим 

правима на заједничким деловима зграде и парцели. 

 

Члан 2 

Продавци продају, а купац купује непокретност из члана 1 овог уговора у виђеном стању 

као усељиву за укупну продајну цену у износу од ________ EUR (словима: ____________ 

евра), с тим да се купац обавезује да сноси порез на пренос апсолутних права по овом 

уговору, све трошкове закључења овог уговора и банкарске провизије. 

 

Члан 3 

Уговарачи сагласно констатују да је купац на дан закључења овог уговора исплатио 

продавцима износ од _________ EUR (словима: __________ евра) на име дела продајне 

цене из члана 2 овог уговора. 

Уговарачи су се споразумели да купац остатак продајне цене у износу од _________ EUR 

(___________ евра) исплати продавцима преносом са девизног рачуна купца на девизне 

рачуне продаваца код пословне банке у Србији, и то сваком од продаваца износ од по 

______________ EUR (___________ евра), одмах пошто продавци измире у целости све 

обавезе које терете непокретност из члана 1 овог уговора. 

 

 

_______________________        _______________________       _______________________ 

 



Страна 2 

 

Члан 4 

 

Продавци се обавезују да одмах по пријему у целости продајне цене из члана 2 овог 

уговора предају купцу у посед непокретност из члана 1 овог уговора слободну од свих 

лица и ствари, да купцу предају све исправе на основу којих доказују своје право 

својине, да одмах по закључењу овог уговора измире све трошкове који терете наведену 

непокретност закључно до дана предаје купцу (струја, инфостан, порез на имовину и сл.) 

и да доказе о наведеном предају купцу. 

 

Члан 5 

 

Продавци под пуном кривичном и материјалном одговорношћу гарантују – јемче купцу 

да је непокретност из члана 1 овог уговора искључиво њихово власништво, да није 

оптерећена теретима или правима трећих лица, да није предмет неког другог уговора или 

правног посла, да није у спору, да нема било каквог ограничења или забране 

располагања истим и обавезују се да све правне недостатке, који се евентуално појаве, 

отклоне о свом трошку и купцу пруже заштиту од било каквог правног узнемиравања 

(заштита од евикције). 

 

Члан 6 

Продавци овлашћују купца да пред надлежном пореском управом до краја спроведе 

поступак за плаћање или ослобађање од плаћања пореза на пренос апсолутних права по 

основу овог уговора, поднесе пореске пријаве, потпише записнике о процени, преузме 

решења, евентуално изјави жалбе и изврши плаћање пореза на пренос апсолутних права, 

те су сагласни да купац без њиховог присуства или посебне сагласности може извршити 

пренос на своје име свих рачуна за струју, комуналије и остале обавезе које терете 

непокретност из члана 1 овог уговора.   

 

Члан 7 

Продавци су сагласни да се без њиховог присуства или посебне сагласности, а на основу 

овог уговора и потврде банке о преносу дела продајне цене или изјаве продаваца о 

исплати продајне цене, купац може уписати у катастру непокретности као власник 

непокретности из члана 1 овог уговора (clausula intabulandi). 

 

Члан 8 

 

Овај уговор је израз стварне и слободно изражене воље уговарача, а у знак прихватања 

одредаба истог, уговарачи га својеручно потписују. 

 

 

Продавци:                                                                                        Купац: 

 

 

_______________________        _______________________       _______________________ 

                          


