Студентски центар „Суботица“
24000 Суботица, Сегедински пут 11.
Тел : 024 / 546 – 637
Факс : 024 / 548 – 394

ПИБ: 100960690
Матични број: 08082162
Регистарски број: 23608082162
Шифра делатности:5590
Текући рачун: 840-116667-06
840-116661-24

QP.10-173
УГОВОР О ЈЕМСТВУ
закључен дана ________________ године, између:
1. Установе студентског стандарда Студентски Центар „Суботица“ у Суботици, ул.
Сегедински пут бр.11. коју заступа директор Ранко Чуљковић ( у даљем тексту:
Поверилац ) и
2. Јемца____________________________________________________________________
( име и презиме, број личне карте јемца )
из
___________________________________________________________________________
( назначити место пребивалишта јемца и улицу 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.
Овим уговором о јемству, Јемац се обавезује датом писменом изјавом по овом уговору да
ће Повериоцу испунити пуноважну и доспелу обавезу у име Главног дужника и то:
_____________________________________________________________________________
( назначити име и презиме студента и назив студентског дома )
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(назив високошколске установе, годину студија и место сталног боравка студента, његову
адресу, улицу и број)
у школској ______/______ години и тиме испунити обавезу Главног дужника ако је исти
према Повериоцу не испуни, и то из имовиме или новчаних средстава са којима Јемац
располаже, по прописима који се примењују у поступку принудног извршења.
Члан 2.
Јемчева обавеза по овом уговору је одређена будућа обавеза Главног дужника и она неће
бити већа од обавеза Главног дужника према Повериоцу настала по основу Уговора о
коришћењу услуге смештаја у студентском дому који су Поверилац и Главни дужник
закључили због коришћења услуге смештаја Главног дужника у студентском дому
Повериоца за школску годину наведену у Члану 1. и по основу материјалне штете за коју
је одговоран студент.
II Однос повериоца и јемца
Члан 3.
Поверилац ће од Јемца захтевати испуњење новчане обавезе, тек након што је Главни
дужник пропустио да испуни своју доспелу обавезу према року који му је поверилац
одредио у писменом позиву (рок ће износити 30 дана).
Потраживања која могу бити предмет овог уговора су: неплаћена станарина, накнада
трошкова нераздужених ствари: 2 (два) ћебета, 2 (два) чаршафа, 1 (један) јастук, 1 (једну)
јастучницу; накнада штете коју је Главни дужник учини на целокупној имовини
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Повериоца (сви предмети су наведени на Инвентарској листи), као и наплата такозване
опште штете, све то са припадајућом затезном каматом до дана исплате Повериоцу.
Инвентарска листа је саставни део Уговора о коришћењу услуге смештаја у студентском
дому.
Члан 4.
Закључењем овог уговора јемац је сагласан и ДОЗВОЉАВА ДА СЕ СА ЊЕГОВЕ
МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ И ДРУГИХ НОВЧАНИХ ПРИМАЊА КОД ПОСЛОДАВЦА код
кога је запослен изврши наплата основног повериочевог потраживања све до исплате
Повериочевог потраживања, те ће у циљу обезбеђења ове изјаве исходовати оверен
потпис послодавца.
III Однос Јемца и Главног дужника
Члан 5.
Јемац који је исплатио Повериоцу његово потраживање може исто захтевати од Главног
дужника и то свега што је исплатио за његов рачун, и до дана исплате.
IV Завршне одредбе
Члан 6.
У случају спора уговорне стране утврђују надлежност Основног суда у Суботици.
Члан 7.
Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка од којих по 1 (један) задржавају
Поверилац, Главни дужник и Јемац.
Члан 8.
Овај уговор је странкама прочитан и протумачен и оне га у целости одобравају и у знак
прихватања својеручно потписују.
По овлашћењу директора
За Повериоца:

Главни дужник:

________________________
Мирослав Ђокић
Руководилац. ПУУЗ смештај

___________________

Јемац:
___________________

Напомена:
1. Јемац у радном односу треба да буде лице које ради код послодавца на неодређено
време, и у том циљу треба да изврши оверу потписа послодавца код кога је запослен,
испод текста овог уговора.
2. Јемац пензионер или пољопривредни радник, предузетник, оснивач СЗР или СТР или
било ког другог привредног друштва треба да достави Повериоцу уз овај уговор
копију чека од задње пензије (пензионер) или уверење о плаћеном порезу(сви остали).
_________________________________
(овера потписа овлашћеног лица послодавца
код кога је Јемац запослен)

М.П.
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