УГОВОР О ЈЕМСТВУ
Закључен дана,_________2019. године, између:
1. Установа Студентског центра „Ужице“ из Ужица, улица Иве Андрића број 19, коју заступа
директор Миливоје Ристановић ( у даљем тексту: Поверилац) и
2. Јемца __________________________________________________________________
(име и презиме, ЈМБГ јемца, број личне карте јемца)
из ______________________________________________________________________________
(место пребивалишта јемца, улица и број)
_______________________________________________________________________________________
назначити привредно друштво или послодавца код којих јемац остварује зараду и њихово седиште
(у даљем тексту овог уговора: Јемац).
I Предмет јемчења
Члан 1.
Јемац се обавезује да ће Повериоцу испунити пуноважну и доспелу обавезу у име Главног
дужника
________________________________________________________________________________
(назначити име и презиме студента )
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(назив високошколске установе, годину студија и место сталног боравка студента, његову адресу,
улицу и број)
која настане у време коришћења услуга смештаја код Повериоца у школској 2019/2020. години, а
најкасније до 31.10.2020. године и тиме испунити обавезу Главног дужника ако је исти према
Повериоцу не испуни, и то из имовине или новчаних средстава са којима Јемац располаже, по
прописима који се примењују у поступку принудног извршења.
Члан 2.
Поверилац прихвата јемство од стране Јемца.и Јемчева обавеза по овом уговору је одређена
будућа обавеза Главног дужника која не може бити већа од обавеза Главног дужника према
Повериоцу настала по основу:
- станарине из Уговора о коришћењу услуге смештаја у студентском дому који су Поверилац и
Главни дужник закључили за коришћења услуге смештаја Главног дужника у студентском
дому Повериоца за школску 2019/2020. годину и
- накнаде материјалне штете настале на имовини Повериоца, а за чији настанак је утврђена
одговорност Главног дужника, били као лична било као солидарна.
Потраживања која могу бити предмет овог уговора су: неплаћена станарина, накнада штете на
имовини у висини вредности нераздужених ствари по реверсу, накнада штете коју је Главни дужник
учинио на целокупној имовини Повериоца (сви предмети су наведени на Инвентарској листи), као и
наплата такозване опште штете, а која се огледа у солидарној одговорности за штету на опреми и
инвентару у соби или заједничким просторијама уколико Поверилац након спроведеног поступка није
могао да утврди лице које је одговорно за насталу штету.
II Однос повериоца и јемца
Члан 3.
Поверилац ће од Јемца захтевати испуњење новчане обавезе, тек након што Главни дужник не
испуни своју доспелу обавезу према року који му је Поверилац одредио у писаном позиву.

Рок за испуњење доспеле обевезе, из става 1. овог члана не може бити дужи од 15 (словима:
петнаест ) дана.
Позив Главном дужнику за испуњење новчане обавезе Поверилац доставља и Јемцу у форми
обавештавања о дужниковом пропуштању.

Члан 4.
Закључењем овог уговора јемац је сагласан и ДОЗВОЉАВА ДА СЕ ОД ЊЕГОВЕ МЕСЕЧНЕ
ЗАРАДЕ код послодавца код кога је запослен, односно од ПЕНЗИЈЕ коју остварује код надлежног
Фонда ПИО изврши наплата повериочевог потраживања све до коначне исплате Повериочевог
потраживања.
Јемац је дужан да у тренутку потписивања оваог Уговора приложи оверену потврду
Послодавца о заснованом радном односу, односно чек од последње примљене пензије.
За случај да у време доспелости обавезе Јемац није у радном односу, признаје да за дуг по
основу овог уговора одговара целокупном својом имовином.
III Однос Јемца и Главног дужника
Члан 5.
Јемац који је исплатио Повериоцу његово потраживање може исто захтевати од Главног
дужника да му накнади све што је исплатио за његов рачун, као и камату и до дана исплате.
IV Завршне одредбе
Члан 6.
За случај спора по овом уговору странке уговарају надлежност Основног суда у Ужицу.
Члан 7.
На односе Повериоца и Јемца примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима
уколико ти односи нису уређени овим уговором.
Члан 8.
Ова уговор је сачињен у 2 (два) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава
по 1 (један) примерак.
Члан 9.
Овај уговор је странкама прочитан и протумачен и оне га у целости одобравају и у знак
прихватања својеручно потписују.

За Повериоца:
_______________
Директор
Миливоје Ристановић

Јемац:
________________

