Уговор о залози покретне ствари
Закључен дана _______, 20__. године, у ________, између
1. _________________, из _________, ул. ________ бр. __ (у даљем тексту: Залогодавац), и
2. _________________, из _________, ул. ________ бр. __ (у даљем тексту: Залогопримац)
Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују:
а) да су __________ године закључиле уговор којим се Залогопримац обавезао да
Залогодавцу _____________, у року од ___(_________) дана/месеци/ од дана закључења
уговора, а Залогодавац се обавезао да Залогопримцу плати за извршени рад износ од
_______ (__________) динара у време преузимања посла;
б) да је Залогопримац у уговореном року извршио рад у свему према налозима
Залогодавца;
ц) да Залогодавац није у могућности да плати за извршени рад приликом преузимања
посла;
д) да је Залогопримац оставио Залогодавцу рок од 15 (петнаест) дана за испуњење
новчане обавезе, с тим да му је предао извршени рад.
Члан 2.
У циљу обезбеђења Залогопримчевог потраживања установљава се заложно право
Залогопримца на ___________, која се налази у својини Залогодавца.
Залогодавац се обавезује да уз потпис уговора Залогопримцу преда ствар из става 1. овог
члана.
Залогопримац предајом ствари из става 1. овог члана од стране Залогодавца стиче право да
се из њене вредности наплати пре осталих поверилаца Залогодавца, за случај да
Залогодавац не плати о доспелости дуг из члана 1. тачка а) уговора.
Члан 3.
Закључењем уговора Залогопримац се обавезује:
а) да ће заложену ствар чувати са пажњом доброг домаћина;
б) да за време трајања залоге заложену ствар неће давати другоме у подзалог, осим уз
писмену сагласност Залогодавца.
Члан 4.
Залогопримац је дужан да заложену ствар врати Залогодавцу одмах по плаћању накнаде из
члана 1. тачка а) уговора.
Члан 5.
Ако Залогодавац не плати дуг до рока утврђеног у члану 1. тачка д) уговора, Залогопримац ће
надлежном суду поднети захтев да се заложена ствар прода на јавној продаји.
Залогопримац има право да се намири из цене остварене на јавној продаји заложене ствари
до висине потраживања из члана 1. тачка а) уговора, уз обавезу да евентуалну разлику преда
Залогодавцу, ако цена остварена јавном продајом буде већа од потраживања које се намирује.

Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који проистекну у примени уговора
решавају споразумно, а уколико то не буде могуће, уговарају надлежност суда у __________.
Члан 7.
Уговор је сачињен у 2 (два) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава за
своје потребе по 1 (један) примерак.
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