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закључен __________ године, у __________, између: 

  

1. Привредног друштва __________________________, из ___________________, са 

седиштем у ________________, матични број _________________, ПИБ 

___________________, текући рачун _________________, које заступа директор 

______________________, ЈМБГ _________________________ (у даљем тексту: 

Налогодавац)  

  

и 

  

2. Привредног друштва __________________________, из ___________________, са 

седиштем у ________________, матични број _________________, ПИБ 

___________________, текући рачун _________________, које заступа директор 

______________________, ЈМБГ _________________________ (у даљем тексту: 

Заступник) 

  

Предмет уговора 

Члан 1.  

Уговорне стране сагласно утврђују да Налогодавац поверава Заступнику трговинско 

заступништво за територију Републике Србије за све производе из свог производног 

асортимана. 

Обавезе и права Заступника 

Члан 2.  

Заступник се обавезује да ће се старати да трећа лица, потенцијални купци са седиштем 

на територији Републике Србије, закључују уговоре са Налогодавцем и да ће у том 

циљу стално предузимати и обављати све потребне радње како би потенцијалне купце 

довео у везу са Налогодавцем. 

Члан 3.  

Заступник се обавезује да без посебног писменог пристанка Налогодавца неће 

посредовати код продаје или продавати на територији Републике Србије за другог 

налогодавца производе који су предмет производног асортимана Налогодавца. 

Члан 4.  

У сваком поједином случају посредовања, а уз посебно овлашћење Налогодавца, 

Заступник ће закључити и уговор у име и за рачун Налогодавца. 

Члан 5.  



Заступник је обавезан да поступа по налозима Налогодавца. 

  

По потреби, Заступник ће захтевати посебне налоге од Налогодавца како би успешно и 

у целости реализовао своје уговорне обавезе. 

  

Заступник је дужан да учествује у извршењу послова све до њиховог окончања, као и 

да извршава налоге Налогодавца и после закључења уговора с трећим лицима. 

Члан 6.  

Заступник је дужан да у извршавању налога које Налогодавац изда, поступа у складу са 

правилима струке, с пажњом доброг привредника. 

Члан 7.  

Уговор у коме је Заступник посредовао или који је по овлашћењу Налогодавца 

закључио, производи правно и економско дејство искључиво и непосредно према 

Налогодавцу. 

Члан 8.  

У случају када на основу посебног овлашћења закључи уговор с трећим лицем у име и 

за рачун Налогодавца, Заступник нема право да од трећег лица захтева испуњење 

уговорних обавеза или прима испуњење потраживања, без посебног овлашћења 

Налогодавца. 

Члан 9.  

У случају када Налогодавац овласти Заступника да захтева или прима испуњење од 

трећег лица, Заступник је дужан да сву имовинску корист, примљену по основу 

испуњења уговорних обавеза трећег лица, преда Налогодавцу у року од 8 (осам) дана 

од дана пријема испуњења. 

Члан 10. 

Заступник нема право да, без посебног овлашћења Налогодавца, с трећим лицем 

договара одлагање извршења уговора, прима замену извршења, признаје умањење цене 

или даје сличне попусте у цени. 

Члан 11.  

Заступник је овлашћен да у вези са уговором који је закључен на основу његовог 

посредовања или који је он непосредно закључио у име и за рачун Налогодавца, 

пуноважно прима изјаве или приговоре трећег лица у погледу недостатака робе која је 

предмет уговора, као и друге изјаве у вези са уговором које треће лице чини ради 

очувања својих права (стављање робе на располагање, вршење права придржаја, и др.). 

  

Заступник је овлашћен и дужан да према трећем лицу чини потребне изјаве и 

предузима радње за очување права Налогодавца (вршење права придржаја, право 

залоге и др.). 



  

Заступник може, само на основу посебног овлашћења Налогодавца, да врши посебна 

права и мере обезбеђења на које Налогодавац има право, као што су вршење права 

према јемцу, остваривање капаре, одустанице, наплате уговорне казне и затезне камате 

или узимање аванса. 

  

Ако Заступник буде поступао противно одредби става 3. овог члана, дужан је да 

Налогодавцу накнади штету коју Налогодавац претрпи због предузетих радњи 

Заступника. 

Члан 12.  

Заступник је дужан да Налогодавца редовно обавештава о стању тржишта као и о току 

послова које врши за рачун Налогодавца. У извршавању ове уговорне обавезе, 

Заступник ће Налогодавцу подносити писмени извештај свака 3 (три) месеца. 

  

Уколико на тржишту наступе изванредне и неочекиване околности које могу бити од 

значаја и утицаја на могућност да изврши или поступи по налозима Налогодавца, 

Заступник је дужан  да о тим околностима обавести Налогодавца без одлагања. 

Члан 13.  

Заступник је дужан да све чињенице које су или могу бити од утицаја на ток послова 

Налогодавца, а за које сазна током извршавања налога (садржина понуде, пословне везе 

Налогодавца, и др.) чува као пословну тајну. 

  

Заступник је дужан да посебно води рачуна о чињеницама које су општим актом 

Налогодавца проглашене пословном тајном, а које је сазнао током реализације уговора. 

Ове чињенице и податке Заступник не може да користи ни у сопственом интересу. 

  

Обавезе Заступника из става 1. и 2. овог члана трајаће и по протеку заступништва. 

  

Заступник ће одговарати Налогодавцу за штету која наступи поводом повреде 

Налогодавчеве пословне тајне. 

Обавезе Налогодавца 

Члан 14.  

У циљу реализације уговора и стварања услова да Заступник изврши уговором 

предузете обавезе, Налогодавац се обавезује да Заступнику, у року од 8 (осам) дана од 

дана закључења уговора, стави на располагање: 

а)  спецификацију робе која је предмет трговинског заступања; 

б)  каталог предмета из производног програма; 

в)  ценовник робе која је предмет трговинског заступања; 

г)  податке о расположивој количини производног асортимана. 

  



Налогодавац се обавезује да Заступнику свака 3 (три) месеца саопштава евентуалне 

промене у погледу количине и цене расположиве робе. 

  

Ако Налогодавац не поступи у складу са одредбом претходног става, Заступник може 

оправдано сматрати да су количина и цена робе непромењене у односу на раније дати 

налог. 

Члан 15.  

Када природа налога које Налогодавац издаје Заступнику то налаже (захтеви тржишта, 

посебни прописи и др.), Налогодавац ће Заступнику обезбедити неопходну 

документацију којом располаже (атест о контроли квалитета и др.). 

Члан 16.  

Када Налогодавац прими понуду за закључење уговора од трећег лица с којим га је 

Заступник довео у везу, дужан је да Заступника у року од 3 (три) дана од дана пријема 

понуде обавести да ли понуду прихвата или не. 

Члан 17.  

Ако током трајања уговора код Налогодавца наступе пословне околности које захтевају 

да се обим послова закључених посредовањем Заступника смањи на мању меру него 

што је Заступник могао да очекује приликом закључења овог уговора, Налогодавац је 

дужан да о томе без одлагања обавести Заступника, како би Заступник благовремено 

смањио своју предузимљивост у одговарајућој мери. 

  

Ако Налогодавац благовремено не обавести Заступника о околностима из претходног 

става, обавезан је да Заступнику накнади стварну штету коју је Заступник претрпео 

настављајући своје активности у уговореном обиму. 

  

Ако смањење обима послова Налогодавца преко Заступника буде толико да Заступник 

више нема економски интерес да заступа Налогодавца, Заступник има право да раскине 

уговор у року од 15 (петнаест) дана од дана сазнања те чињенице, али не касније од 30 

(тридесет) дана по овом сазнању. 

  

Смањењем обима пословања из претходног става сматраће се смањење које прелази 

50% уговореног обима пословања преко Заступника. 

Заступничка провизија и трошкови Заступника 

Члан 18.  

Налогодавац се обавезује да ће Заступнику исплатити заступничку накнаду (провизију) 

и накнадити му трошкове посредовања. 

  

Заступник има право на провизију за сваки уговор који је извршен, а закључен је 

његовим посредством или његовом изјавом воље, по овлашћењу Налогодавца. 

  



Налогодавац је дужан да Заступнику исплати провизију и у случајевима када посао у 

коме је посредовао за рачун Налогодавца није закључен кривицом Налогодавца, 

односно када посао који је закључен не буде извршен кривицом Налогодавца. 

  

Налогодавац је сагласан да Заступник има право на провизију и за оне послове које је 

на територији Републике Србије Налогодавац закључио без посредовања Заступника, 

ако су то по својој природи послови који су предмет уговора. 

Члан 19.  

Заступничка провизија у случају када Заступник само посредује у закључењу уговора 

између Налогодавца и трећег лица износи ___% од вредности посла. 

  

Заступничка провизија у случају када Заступник, по овлашћењу Налогодавца, 

закључује уговор с трећим лицем у име и за рачун Налогодавца, износи _____% од 

вредности посла. 

  

У пословима у којима је Заступник ограничен искључиво на посредовање, Налогодавац 

се обавезује да ће Заступнику платити посебну накнаду за наплату потраживања 

(инкасо провизија) у висини од ___% од вредности уговора. 

Члан 20.  

Налогодавац је дужан да Заступнику плати провизију из члана 19. став 1. уговора у 

року од 8 (осам) дана: 

а)  од дана извршења уговора; 

б) од дана када је уговор требало да буде извршен а до извршења није дошло 

кривицом Налогодавца; 

в) од дана када је уговор требало да буде закључен у складу са договором утврђеним 

са трећим лицем а до закључења уговора није дошло кривицом Налогодавца. 

  

Налогодавац је дужан да Заступнику плати провизију из члана 19. став 2. уговора у 

року од 8 (осам) дана: 

а)  од дана извршења уговора; 

б) од дана када је уговор требало да буде извршен а до извршења није дошло 

кривицом Налогодавца. 

  

Налогодавац је дужан да Заступнику плати инкасо провизију из члана 19. став 3. 

уговора у року од 8 (осам) дана од дана наплате потраживања. 

  

Налогодавац ће Заступнику накнадити трошкове које је имао приликом посредовања 

или закључења уговора, у року од 8 (осам) дана од дана настанка трошкова, а по 

пријему фактуре и спецификације трошкова од стране Заступника. 

  

У случају доцње у плаћању провизије из става 1–3. овог члана и трошкова посредовања 

и заступања, Налогодавац је дужан да Заступнику плати и камату од дана падања у 

доцњу до дана плаћања по стопи утврђеној Законом о висини стопе затезне камате. 



Члан 21.  

Заступник нема право на накнаду редовних трошкова заступања (ПТТ трошкови, 

транспортни трошкови и др.), осим ако они несразмерно прелазе уобичајене трошкове, 

а били су неопходни за заступање Налогодавца. 

  

У случају из претходног става, Заступник је дужан да Налогодавцу, уз захтев за 

накнаду редовних трошкова, пружи писмене доказе из којих се може сагледати 

оправданост несразмере трошкова. 

  

Налогодавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од достављања захтева Заступника 

истом накнади ванредне трошкове заступања, који су створени у функцији заступања. 

Делкредере заступништво 

Члан 22.  

Уговорне стране су сагласне да ће у појединим случајевима посредовања заједнички 

сагледати услове под којима ће Заступник јемчити за њихово извршење. 

  

Уговорне стране су сагласне да у случају из претходног става закључе посебан уговор 

који ће садржати клаузулу јемства Заступника. 

  

У случају прихватања налога са јемством извршења, Заступник одговара Налогодавцу 

за накнаду штете која би настала неизвршењем уговора од стране трећег лица. 

  

Ако је уговорена клаузула јемства Заступника за извршење уговора, накнада за јемство 

испуњења уговора износи ___% од вредности посла и кумулираће се са редовном 

провизијом из члана 19. уговора. 

Заложно право Заступника 

Члан 23.  

У циљу обезбеђења наплате својих доспелих потраживања која настану у вези са 

реализацијом уговора, Заступник има следећа права: 

а) право залоге на новчаним износима које је наплатио за Налогодавца, по његовом 

овлашћењу; 

б) право залоге на свим Налогодавчевим стварима које је у вези са реализацијом 

уговора примио од Налогодавца, док се налазе код њега или код трећег лица које те 

ствари држи за њега или док има у притежању исправу помоћу које може 

располагати тим стварима. 

Трајање и отказ уговора 

Члан 24.  

Уговорне стране су сагласне да уговор закључују на неодређено време.  

Члан 25.  



Свака уговорна страна може да откаже уговор крајем сваког календарског тромесечја. 

  

Отказ у писменој форми доставља се другој уговорној страни најмање 30 (тридесет) 

дана пре истека календарског тромесечја. 

  

Уколико Налогодавац у току рока из претходног става да Заступнику налог који се не 

може извршити у току трајања рока од 30 (тридесет) дана а Заступник прихвати 

извршење налога, сматраће се да је Налогодавац повукао отказ уговора. 

Члан 26.  

Заступник је дужан да у року од 30 (тридесет) дана по престанку уговора по основу 

отказа или по основу раскида уговора од стране Заступника из разлога садржаних у 

члану 17. став 3. уговора: 

а) Налогодавцу врати све ствари које му је Налогодавац дао ради вршења послова 

заступања; 

б) Налогодавцу преда обрачун послова, укључујући и робу која је предмет налога, а 

која се у моменту престанка уговора затекла код њега. 

Завршне одредбе 

Члан 27.  

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

одредаба уговора, примењују и одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 28.  

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који проистекну у реализацији 

уговора решавају споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде 

могуће, уговарају надлежност Привредног суда у ____________. 

Члан 29.  

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих сваки потписан и оверен 

примерак представља оригинал. Свака уговорна страна задржава за своје потребе по 2 

(два) примерка. 

  

  

  

За Налогодавца 

_______________ 
    

За Заступника 

_______________ 

  

  

  
1
 Уговор о трговинском заступању којим налогодавац заступнику издаје и генерално 

овлашћење да у његово име и за његов рачун закључује уговоре с трећим лицима, са 

клаузулом „делкредере“. 


