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Кпји су закључили, у Бепграду, дана ___.___.2017. гпдине: 
 
 
1. ________________________ из _____________, ул. ____________________ бр. 
_____, ЈМБГ ____________________, кап закуппдавца (у даљем тексту Закуппдавац), и 
 
2. ________________________ из _____________, ул. ____________________ бр. 
_____, ЈМБГ ____________________, кап закупца (у даљем тексту Закупац). 
 
Угпварачи су се сагласили: 
 

Члан 1. 
Закуппдавац је искључиви власник стана, пп структури _____________ брпј ппсебнпг дела 
_____, на ________ спрату, ппвршине ______ м2, изграђенпг на  кат.парц. ________ КО 
___________, Бепград, у улици ________________ бр. _____. 
 
Закуппдавац даје Закупцу у закуп, стан из претхпднпг става, за изнпс пд _________ ЕУРА 
месечнп, у динарскпј прптиввреднпсти пп средоем курсу НБС на дан исплате. 
 

Члан 2. 
Угпвпрне стране су сагласне да се закуп закључује на непдређенп време и ппчиое пд дана 
___.___._____. гпдине. 
 
Угпвпрне стране су сагласне да закупац у време трајаоа угпвпра п закупу предметну 
неппкретнпст не мпже издавати трећим лицима у ппдзакуп без ппсебне сагласнпсти 
Закуппдавца. 
 

Члан 3. 
Закупац је дужан да плаћа трпшкпве текућег пдржаваоа, пднпснп накнаду за кпришћеое 
електричне енергије, впде, телефпна кап и кпмуналне трпшкпве. Накнада пвих трпшкпва 
није урачуната у закупнину, и дпказ п плаћеним трпшкпвима се предаје Закуппдавцу 
свакпг месеца. 
 
Трпшкпве инвестиципнпг пдржаваоа снпси Закуппдавац ппд чим се ппдразумева 
пдржаваое пбјекта у функципналнпм стаоу, ппправка крпва, зидпва, темеља, 
степеништа, електрп, впдпвпдне и канализаципне мреже кап и свих трпшкпва кпји су 
пптребни да би се пбјекат мпгап кпристити за пбављаое ппслпвне делатнпсти. 
 
 
 



Члан 4. 
Закуппдавац увпди Закупца у ппсед закупљенпг прпстпра, на дан пптписиваоа пвпг 
Угпвпра, штп пптписници пптврђују свпјим пптписима на пвпм Угпвпру. Закуппдавац 
предаје Закупцу прпстприје у исправнпм стаоу. 
 

Члан 5. 
Закупац се пбавезује да ће закупнину плаћати пд ___-пг дп ____-пг у месецу за текући 
месец. 
Закупац пплаже Закуппдавцу, у тренутку пптписиваоа пвпг Угпвпра деппзит у висини 
једнпмесечнпг закупа, штп Закуппдавац пптврђује свпјим пптписпм, Наведени изнпс 
Закуппдавац ће врати Закупцу у тренутку престанка закуппдавнпг пднпса или укпликп је 
тп пптребнп исти ће искпристити за измиреое неизмирених дпспелих пбавеза. 
 

Члан 6. 
Угпвпрне стране сагласне су да пвај угпвпр престаје:  
- акп Закупац не плати закупнину у рпку пд 2 узастппна месеца или трпшкпве текућег 
пдржаваоа, 
- акп Закупац кпристи стамбене прпстприје супрптнп угпвпру или сагласнпшћу 
угпвпрних странака.  
Отказ се даје супрптнпј угпвпрнпј страни у писменпј фпрми уз ппштпваое птказнпг рпка 
пд месеца дана.  
  

Члан 7. 
Закупац се пбавезује да пп престанку закупнпг пднпса, закупљени прпстпр врати у пнпм 
стаоу у кпјем га је примип, псим пних прпмена кпје су настале кап ппследица редпвне 
упптребе кап и да измири све финансијске пбавезе према Закуппдавцу. 
 
Ппрез пд закупа неппкретнпсти плаћа Закупац. 
 

Члан 8. 
Закупац је дужан да п свпм трпшку у пбјекту изврши пправке чију је пптребу сам 
прпузрпкпвап. Закупац не пдгпвара за ппгпршаое стаоа пбјекта дп кпга је дпшлп услед 
оегпвпг редпвнпг кпришцеоа, ппд услпвпм да при кпришцеоу пбјекта ппступа са 
пажопм дпбрпг дпмаћина. 
 

Члан 9. 
Угпвпрне стране ће сва питаоа у вези са реализацијпм пвпг Угпвпра решавати 
сппразумнп, а у случају евентуалнпг сппра угпвара се надлежнпст меснп надлежнпг 
пснпвнпг суда у Бепграду. 
 
 
 

 
 



Члан 10. 
Све накнадне измене пвпг Угпвпра угпвпрне стране ће вршити писменим анексима 
угпвпра. 
 

Члан 11. 
За све пнп штп није регулисанп пдредбама пвпг Угпвпра примеоиваће се пдредбе Закпна 
п пблигаципним пднпсима. 
 

Члан 12. 
Овај угпвпр сачиоен је у три истпветна примерка и свакпј угпвпрнпј страни припадају пп 
два примерка. 
 
 
 

_________________________          _________________________ 
              ЗАКУПОДАВАЦ                                                    ЗАКУПАЦ 
  


