
Образац ЕОП 

   
Подаци о посреднику:    Уписан у Регистар посредника под бројем: ______ 

_____________________________________       

_____________________________________    _____________________ 

_____________________________________    Потпис одговорног лица 

пословно име, седиште (место, улица и бр.)       

___________________         

ПИБ         

___________________         

матични број         

   
ЕВИДЕНЦИЈА О ПОСРЕДОВАЊУ  

У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ 

за _________. годину 

  

Р. 

бр. 

Датум 

уношења у 

евиденцију 

Број 

уговора 

Датум 

уговора 

Име и презиме 

односно 

пословно име и 

адреса 

налогодавца1 

Назив 

општине на 

којој се 

непокретност 

налази 

Адреса 

непокретности 

(место, ул. и број, 

катастарска 

парцела, 

катастарска 

општина) 

Врста 

непокретности 

чији је промет 

односно закуп 

предмет 

посредовања2 

Површина 

непокретности 

чији је промет 

односно закуп 

предмет 

посредовања 

Правни посао 

који је предмет 

посредовања је 

закључен / 

није3 

Датум 

закључења 

правног 

посла4 

Купопродајна 

цена или 

закупнина5 

Фактурисани 

износ 

посредничке 

накнаде 

Примедба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
             

2. 
             

  

     _____________________ 

     Потпис одговорног лица 

___________ 
1 Члан 15. став 2. Закона о посредовању у промету и закупу непокретности ("Службени гласник РС", број 95/13): "Налогодавац може да буде продавац, купац, закуподавац или закупац, 

односно пуномоћник неког од тих лица". 
2 Приликом евидентирања врсте непокретности посредник уноси неки од следећих података: пољопривредно земљиште, грађевинско земљиште, пословни простор, локал, магацин, 

индустријски објекат, стан, кућа, гаража, остало (уз детаљнији опис у загради). 
3 Уноси се "закључен" или "није закључен". 
4 Уноси се датум закључења правног посла који је предмет посредовања: купопродајног уговора, односно уговора о закупу. 
5 Уноси се износ из купопродајног уговора, односно уговора о закупу. 

 

  



Образац ЕОП 

   

Р. 

бр. 

Датум 

уношења у 

евиденцију 

Број 

уговора 

Датум 

уговора 

Име и презиме 

односно 

пословно име и 

адреса 

налогодавца1 

Назив 

општине на 

којој се 

непокретност 

налази 

Адреса 

непокретности 

(место, ул. и број, 

катастарска 

парцела, 

катастарска 

општина) 

Врста 

непокретности 

чији је промет 

односно закуп 

предмет 

посредовања2 

Површина 

непокретности 

чији је промет 

односно закуп 

предмет 

посредовања 

Правни посао 

који је предмет 

посредовања је 

закључен / 

није3 

Датум 

закључења 

правног 

посла4 

Купопродајна 

цена или 

закупнина5 

Фактурисани 

износ 

посредничке 

накнаде 

Примедба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3. 
             

4. 
             

5. 
             

6. 
             

7. 
    

 
        

8. 
             

  

     _____________________ 

     Потпис одговорног лица 

___________ 
1 Члан 15. став 2. Закона о посредовању у промету и закупу непокретности ("Службени гласник РС", број 95/13): "Налогодавац може да буде продавац, купац, закуподавац или закупац, 

односно пуномоћник неког од тих лица". 
2 Приликом евидентирања врсте непокретности посредник уноси неки од следећих података: пољопривредно земљиште, грађевинско земљиште, пословни простор, локал, магацин, 

индустријски објекат, стан, кућа, гаража, остало (уз детаљнији опис у загради). 
3 Уноси се "закључен" или "није закључен". 
4 Уноси се датум закључења правног посла који је предмет посредовања: купопродајног уговора, односно уговора о закупу. 
5 Уноси се износ из купопродајног уговора, односно уговора о закупу.  
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