
 
 
Барател: (Целосен назив на Друштвото според Тековна состојба) 

 

 

 
 
 Даночен број (ЕДБ): 

 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА 

 

1. Корисник на гаранција:    

2. Износ и валута на гаранција:    

3. Вид на гаранција:  Платежна     Авансна     Тендерска     Чинидбена     Царинска 

4. 
Основ (договор, тендер, Про-фактура, 

понуда):  
   

5. 

Рок на важност на гаранција:    

Рок на наплата на гаранција: 
(важи за царински гаранции) 

 

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

 

6. 

Гаранцијата треба да се издаде 
според: 

 стандарден текст на гаранција на Банката 

 посебен текст на гаранција (образец) 

Гаранцијата да се издаде во: 

 хартиена форма 

 преку банка (назив) -----------------------------------------------------------------------, 
SWIFT___________                                                                                                         

 електронска форма (само за тендерски гаранции заради учество во постапка за 

доделување на договор за јавна набавка преку Електронскиот систем за ЈН) 

e-mail адреса на Барателот за достава на електронската гаранција: 
____________________________________________________________  

7. За тендерска гаранција: 

 следи авансна гаранција     ___%  (од вредноста на понудата), во износ од 

_________________________   

 следи чинидбена гаранција ___% (од вредноста на понудата), во износ од 

__________________________ 

8. 

                   
 

За царинска гаранција: 
 
 
 

 пуштање на стока во  
     слободен промет 

 царинско складирање  

 увоз за облагородување 

 преработка под царинска контрола 
 привремен увоз  

 извоз за облагородување  

 извоз    транзит 

Гаранцијата е продолжување на претходна гаранција 

бр. _____________ од _________година 

Во царинската постапка учествувате како: 
 увозник/извозник    шпедитер/застапник 

9. 

*Доколку е потребно, се издава 
контра-гаранција, во корист на: 

 (назив) ____________________________________, SWIFT:_______ 
 по избор на банката 

Рок на важност на контра-
гаранцијата 

 

10. 

Банкарските трошоци:  

на Банката 
се за сметка на:          а) Корисникот          б) Налогодавачот 
 

на посредничките банки 
се за сметка на:          а) Корисникот          б) Налогодавачот 
 

на банката на корисникот 
 

се за сметка на:          а) Корисникот          б) Налогодавачот 
 

 Ако било кои од наведените трошоци се одбиени од Корисникот, овластени сте да нé задолжите за нивниот износ. 



11. 

Гаранцијата се протестира на 
писмено барање на Корисникот, 
дека Налогодавачот не ја исполнил 
обврската 

 Без презентација на документи 

Со презентација на следните документи: 
 Неплатената Фактура во _ _ оригинал(и) / ___ копи-ја(и) 
 ________________ товарен лист  _ _ _  копија за испраќачот 
 заверен од _____________________при____________________ 
 Коносман     Мултимодален транспортен документ 
 цел сет    _ _ непреносиви копии 
 /друго/ ________________________________________________ 
 /друго/ ________________________________________________ 

 

*За секој документ што не е фактура/транспортен документ, се наведува називот, формата, издавачот и кратка содржина. 

 
По гаранцијата 
 

 Нема да се бара намалување по извршените плаќања од 
Налогодавачот, туку само за  износите платени од Банката 

 Ќе се намалува со секое плаќање по гаранцијата (од Налогодавачот/од 
банката) 

12. За обезбедување на обврските кон Банката ќе служи:        

 Девизи на девизна сметка  Договор за деловна соработка  

 Девизи/денари на штедна книшка  Меница во форма на Нотарски акт/Менична изјава 

 Денари на депозитна сметка  Други инструменти: _____________________________ 

   _______________________________________  Залог на недвижен/подвижен имот 

Потврдувам дека дадените податоци се целосно точни и вистинити и истите ќе се користат во натамошна 
обработка на барањето од страна на Шпаркасе Банка АД Скопје. 

  

   

   

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

 


