Nekretnine

LIDER WINNER d.o.o
PRIVREDNO DRUŠTVO LIDER NEKRETNINE WINNER D.O.O BEOGRAD – NOVI BEOGRAD,
Bulevar Zorana Đinđića 98; tel: 011/311-65-13;
MB: 21346128
PIB: 110399758 ,
Raiffeisen bank: 265-1040310003158-90

ПОТВРДА
О ОБАВЉЕНОМ ГЛЕДАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УГОВОР О ПОСРЕДОВАЊУ СА КУПЦЕМ
LIDER NEKRETNINE WINNER DOO Београд, Нови Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића 98, рег.број 992, је
овлашћени посредник / даље ПОСРЕДНИК/, за продају непокретности и
A 1.
Налогодавац - купац________________________________________, јмбг_____________________________
из ________, ул. _______________________________лк.бр.__________ ПУ_____________, тел.___________
A 1.

Налогодавац - купац________________________________________, јмбг_____________________________
из ________, ул. _______________________________лк.бр.__________ ПУ_____________, тел.___________

Својим потписом на овом Уговору-Потвди, КУПАЦ као налогодавац потврђује да је по његовом налогу
ПОСРЕДНИК извршио посредовање и показао му доле описане непокретности, па се налогодавац обавезује,
уколико неку од доле побројаних непокретности купи, да за обављену услугу посредовања исплати ПОСРЕДНИКУ
посредничку накнаду у висини 2% од уговорене купопродајне цене непокретности, с тим да иста не може бити
мања од 750 ЕУР, и која се исплаћује у тренутку закључења Предуговора или Уговора о продаји доле описане
непокретности.
Сматра се да је посредовање обављено и у случају када предуговор или уговор о купопородаји непокретности
закључе са налогодавцем повезана лица, што је ближе дефинисано Општи услови пословања посредника LIDER
NEKRETNINE WINNER DOO и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности РС, а који се непоксредно
примењују на све што није регулисано овим уговором – потврдом.

Датум
гледања

АДРЕСА НЕПОКРЕТНОСТИ
стан/ кућа/ пословни простор/
локал/ плац/ гаража

ЗА ПОСРЕДНИКА:
__________________________

Број стана
спрат
Површина
кат.парцела

Цена

Потпис налогодавца

НАЛОГОДАВАЦИ:
1. _________________ ИД_________
2. _________________ ИД_________
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ПОТВРДА
О ОБАВЉЕНОМ ГЛЕДАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
LIDER NEKRETINE WINNER DOO Београд, Нови Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића 98, је овлашћени посредник /
даље ПОСРЕДНИК/, за продају-закуп непокретности односно
 стана/пословног простора/гараже/плаца/ број _______,
 по структури_________________,
 корисне површине____________м2, грађевинске површине____________,
 спрат_____________________/приземље/ сутерен,
 у Београду, општина___________________________,
 улица________________________________________ број_____________,
Својим потписом на овој ПОТВРДИ, ДРУГИ ПОСРЕДНИК потврђује да је по његовом налогу ПОСРЕДНИК
извршио посредовање и показао му горе описану непокретност.
број

ДРУГИ ПОСРЕДНИК
назив и седиште

дан

час

име и презиме агента
број лиценце _________

потпис
АГЕНТА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

