
Супергаранција 

___________(место), ______ године 

Број: _________ 

  

________________________________ 

(назив привредног друштва) 

  

________________________________ 

(адреса, привредног друштва) 

 

 

СУПЕРГАРАНЦИЈА бр. ________ 
 

 

________________ банка, из _______________, ул. _________________ издала је по 

налогу привредног друштва __________________________, из _______________, ул. 

_______________, а у корист привредног друштва, гаранцију следеће садржине: 

 

ГАРАНЦИЈА бр. ________ 
 

 

Дана __________ године закључили сте с привредним друштвом 

_________________________, из ___________________, ул. __________________ 

уговор о доградњи пословног простора у ________________, ул. _______________, број 

____________, у укупној вредности од __________ (__________) динара. 

У вези с наведеним уговором гарантујемо да ће привредно друштво 

___________________________, из ________________, ул. ________________ уредно 

извршити своје уговорне обавезе. 

Ако привредно друштво ____________________________, из _________________, ул. 

____________________ не изврши своје уговорне обавезе или их не изврши под 

условима и на начин како је то предвиђено уговором из става 1. ове гаранције, 

платићемо вам на први позив и без приговора до траженог износа, али не преко 

__________ (__________) динара, без пружања посебних доказа да привредно друштво 

_____________________________ није извршило уговорне обавезе, односно да није 

поступило по уговору из става 1. ове гаранције. 

Ова гаранција важи закључно са __________ године и после истека тога рока молимо да 

нам је вратите као неважећу. 

Без обзира на то да ли ће нам гаранција бити враћена или не, после истека наведеног 

рока сматраћемо да је истекла важност гаранције и да смо ослобођени сваке обавезе. 

 

ЗА ___________________ 

          (назив банке) 

 



Ако привредно друштво _____________________________, из _____________, ул. 

___________________ не изврши своје уговорне обавезе или их не изврши под 

условима и на начин како је то предвиђено уговором о доградњи пословног простора у 

_________________, ул. _____________, издавањем супергаранције неопозиво и 

безусловно гарантујемо да ћемо на ваш први позив и без приговора исплатити износ од 

__________ (__________) динара. 

 

Ова гаранција важи закључно са __________ године и после истека тога рока молимо да 

нам је вратите као неважећу. 

 

После истека наведеног рока сматраћемо да је истекла важност гаранције и да смо 

ослобођени сваке обавезе, без обзира на то да ли ће нам гаранција бити враћена или не. 

 

 

___________________ 

(назив банке) 


