
У Г О В О Р o издавању гаранције број ____________ 

који закључују: 

1. Фонд за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића 14 а, матични број 

07904959, ПИБ 100121213 (у даљем тексту:Фонд) и 

2. ____________________, матични број ______________, ПИБ ____________ (у даљем тексту: 

Налогодавац)  

 

У складу са Закључком Владе РС 05 бр.  којим је усвојен Програм промоције предузетништва и 

самозапошљавања ____________________(у даљем тексту: Програм) и Уговором о комисиону 

закљученим између Фонда за развој РС и Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: 

Канцеларија), број ____________ од ______________. године 

 

Члан 1. 

1.1. На основу Одлуке Комисије Канцеларије, број _____________од _____________године а по 

налогу Налогодавца Фонд издаје  гаранцију за обезбеђење плаћања, на максимални износ до 

РСД _______________ 

(словима:___________________)  

увећано за редовну камату за кашњења до 90 дана од датума доспелости последњег 

неисплаћеног ануитета, у корист ____________________________, матични број 

___________, ПИБ ___________, текући рачун ______________ (у даљем тексту Корисник 

гаранције), у складу са Уговором о кредиту број _______ од _____________ године на износ 

од РСД ________________, закљученог између Корисника гаранције и Налогодавца. 

1.2. Текст гаранције, са којим је Налогодавац упознат и у потпуности сагласан, чини саставни 

део овог Уговора. 

1.3. Фонд ће се обавезати да ће, уколико Налогодавац не изврши своје обавезе плаћања из уговора 

о кредиту, извршити плаћање безусловно, на први писани позив и без приговора Кориснику 

гаранције највише до висине гарантованог износа. 
 

Члан 2. 

2.1. Гаранција се издаје са роком важности до 30 дана од датума доспелости последњег ануитета, 

после ког рока се не може наплатити и не производи правно дејство, без обзира да ли је 

враћена Фонду или не. 

Члан 3. 

 

3.1.  Налогодавац је сагласан да исплаћени износ по гаранцији представља доспело потраживање 

Канцеларије према Налогодавцу којим Корисник гаранције  управља у своје име и за туђ рачун 

на основу посебног овлашћења са Канцеларијом.    

3.2. Све износе наплаћене од Налогодавца, Корисник гаранције ће сразмерно распоредити, и то 

0,60 динара на сваки динар добијен наплатом у корист износа наплаћеног активирањем 

гаранције, и то све до проглашења ненаплативим неизмирених потраживања по овом Уговору. 

 

Члан 4. 

 



4.1. За све што није предвиђено овим Уговором важиће одредбе Програма и позитивних прописа. 

Члан 5. 

5.1. Сви спорови који проистекну из примене овог Уговора који се не могу решити споразумно, 

решаваће се пред надлежним судом у Београду. 

Члан 6. 

6.1.  Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка - 2 (два) примерка за Фонд, и 2 (два) 

примерка за Налогодавца. 

 

Београд, _______________ године 

НАЛОГОДАВАЦ ФОНД 
 


