
Уговор о продајном налогу 

 

Уговорне стране: 

 

1) ____________________________________________________________ (име, презиме, 

адреса, број личне карте, ЈМБГ – за физичко лице; пословно име, седиште, матични 

број, ПИБ и име лица овлашћеног за заступање – за правно лице), као налогодавац (у 

даљем тексту: Налогодавац), с једне стране, и 

 

2) _____________________________________________________________ (име, 

презиме, адреса, број личне карте, ЈМБГ – за физичко лице; пословно име, седиште, 

матични број, ПИБ и име лица овлашћеног за заступање – за правно лице), као 

налогопримац (у даљем тексту: Налогопримац), с друге стране, 

 

сагласиле су се да дана _________ године закључе овај уговор како следи: 

Члан 1.  

Овим уговором Налогодавац се обавезује да ће у року од ___ дана од дана закључења 

овог уговора у ____________ (место) предати Налогопримцу следеће покретне ствари: 

а) ____ комада ________________, 

б) ____ комада ________________, 

ц) ____ комада ________________, 

д) ____ комада ________________, ради продаје. 

Члан 2.  

Налогопримац се обавезује да ствари из члана 1. прода у року од ____ дана од дана 

пријема од Налогодавца по продајној цени од __________________ динара укупно, или 

да ствари врати Налогодавцу у истом року. 

Члан 3.  

У случају да Налогопримац не преда Налогодавцу продајну цену или му не врати 

ствари јер их није продао у року из члана 2. овог уговора, сматраће се да је 

Налогопримац ствари купио и дужан је Налогодавцу исплатити продајну цену из члана 

2. овог уговора у року од ____ дана од дана истека рока из истог члана. 

Члан 4.  

Налогодавац се обавезује да за извршење налога Налогопримцу исплати накнаду од 

_______________ динара у року од ____ дана од дана пријема продајне цене из члана 2. 

овог уговора. 

Члан 5.  

Ствари из члана 1. овог уговора остају у својини Налогодавца све док му Налогопримац 

не преда продајну цену из члана 2. овог уговора. 



Члан 6.  

Налогодавац сноси ризик случајне пропасти или оштећења ствари из члана 1. овог 

уговора до истека рока из члана 2. овог уговора. 

Налогопримац сноси ризик случајне пропасти или оштећења ствари из члана 1. овог 

уговора по истеку рока из члана 2. овог уговора ако ствари није продао а није их ни 

вратио Налогодавцу. 

Члан 7.  

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, 

за све оно што није изричито уређено одредбама овог уговора, примењују одговарајуће 

одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 8.  

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези с применом овог уговора 

решавају споразумно, а ако то не буде могуће надлежан је _____________________ суд 

у ___________. 

Члан 9.  

Овај уговор је сачињен у ________________ (бројем и словима) истоветних примерака 

који имају снагу оригинала, од којих свакој уговорној страни припада по ____ 

примерка. 

 

 

Налогодавац 

___________ 
  

Налогопримац 

___________ 

  


