
 
 Барател на гаранција:  

 
ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА  
АД Скопје 

ул. Македонија 9/11                                            Архивски број 
1000 Скопје 
Република Македонија 

www.sparkasse.mk                                               Дата на прием 
Тел. : +389 2 3200 500 
Факс.:+389 2 3200 515 
contact@sparkasse.mk 

 

Назив на Друштвото (според Тековна состојба) 

  
Стручни соработници за акредитиви и гаранции: 
 

А д р е с а Загорка Митровска тел: 3200-562; факс: 3200-575 
  zagorka.mitrovska@sparkasse.mk 
Бр. на сметка во Банката            Лице за контакт  
   Марија Арсовска тел. 3200-624; факс: 3200-575 
е-маил: Телефон Факс marija.arsovska@sparkasse.mk 

 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА 

 

1. Корисник на гаранцијата:    

2. Износ на гаранцијата:    

3. Вид на гаранција: 
      а) Платежна         б) Авансна        в) Тендерска        
      г) Чинидбена    д) Царинска 

4. 
Основ (договор, тендер 
Про-фактура, понуда):     

5. Рок на важност на гаранцијата:    

6. 
Рок на плаќање (одложено): 
(важи за платежна гаранција)    

7. За тендерски гаранции: 
      следи авансна гаранција          %        следи чинидбена гаранција          % 
                                          (од вредноста на понудата) 

8. 

                      
 
 
ЗА ЦАРИНСКА ГАРАНЦИЈА 
 
 
 

 Царинска операција:       а) пуштање на стока во слободен промет 
       б) царинско складирање        в) увоз за облагородување 
        г) преработка под царинска контрола                д) привремен увоз  
        ѓ) извоз за облагородување          е) извоз         ж) транзит 
Гаранцијата е продолжување на претходна гаранција 
 бр.                                од                              година 
Во царинската постапка учествувате како: 
      увозник/извозник         шпедитер/застапник 

9. 

Гаранцијата се протестира на писмено барање на Корисникот, дека Барателот не ја исполнил обврската за: 
 
 

1. Со презентација на документи        а) фактура        б) испратница       в) записник        г) друго                 

2. Без презентација на документи   

10. За обезбедување на обврските кон Банката ќе служи:       

 Девизи на девизна сметка - износ:  
 Девизи/денари на штедна книшка - износ:  
 Денари на депозитна сметка - износ:  
 Залог на недвижен / подвижен имот:  
 Договор за деловна соработка (залог):  
 Меница на Барателот (со изјава):  
 Пристапување кон долг од:  
 Други инструменти:  

    

 (место и  датум)   (Потпис на овластено лице на Барателот и печат )  
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