
Назив и штембил на правното лице     
Бр. на решение     
 
              До 

ДИНО СПОРТ дооел СКОПЈЕ 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За извршување на плата - административна забрана,  

на корисникот на кредитот 
 
 
Врз основа на писмена изјава – согласност на работникот _____________________________________, со  
                                                                                                   (име и презиме) (          
живеалиште на _________________________________________, место _____________________________ 
                                                                                                             (адреса)                                                                                                                                    (град) 

и ЕМБГ _________________________, се става административна забрана во корист ___________________, 
за користење услуги со одложено плаќање на рати склучен помеѓу Синдикатот на УПОЗ и 
__________________________________-. 

 
Член 1 

 
Се обврзуваме дека  во целост ќе вршиме забрана и тоа: 
 
Задршка на износ според известување - Фактура бр._________ на __________________, во натамошниот 
текст Продавач - налогодавач.  
 

Уплатата ќе се врши во корист на сметката бр: 210067817990260 депонент на НЛБ Банка АД Скопје, со 

даночен бр. ЕДБ 4038012505800 на име ДИНО СПОРТ дооел Скопје. 
 

Член 2 
 

Оваа забрана ќе стапи на сила веднаш по нејзино доставување во службите за сметководствено работење 

при _______________________________________________________________________________________.  

                                                                                                                                   (назив на работодавачот) 

 
Член 3 

 
Се обврзуваме да ја реализираме административната забрана на платата на работникот  заради отплата 
на кредитот врз основа на Согласноста за административна забрана која ја има доставено работникот. 

 
 
 
 
 

 



Член 4 
 

Се обврзуваме да го известиме продавачот за евентуален престанок на работниот однос на работникот по 
било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице во рок од 8 дена по настанатата промена и да 
го предадеме решението за административна забрана на плата со вкупната документација на новиот 
работодавач. 

Член 5 
 

Во моментот на издавањето на Решението за административната забрана на плата на работникот 
потврдуваме дека :  
- нема друга административна забрана или постапка на истата со која би надминала висина на 1/3 од 
платата. 
- нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надоместок на 
штета настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на работната 
способност. 

 
Член 6 

 
Согласно Барањето и овластувањето на нашиот работник _________________________________________,  
                                                                                                                                                                                                                                     (име и презиме) 

гарантираме дека ќе ја реализираме административната забрана на неговата плата заради отплата на 

кредит во вкупен износ од _______________,00 денари, а уплатата ќе се врши на  

_____ месечни рати со износ од _______________,00 денари на една рата, во корист на жиро сметка број: 

210067817990260 депонент на НЛБ Банка АД Скопје, со даночен бр. ЕДБ 4038012505800 на име  

ДИНО СПОРТ дооел Скопје. 

Член 7 
 

Со донесување и доставување на Решението, под полна и материјална и кривична одговорност, согласно 
законските прописи, се обврзуваме дека во целост ќе ги извршиме сите обврски кои произлегуваат од 
него. 
 
 
Во ______________ ,       ____________ 
         (место)         (датум) 
 

Потписи на овластени лица: 
 
 
 
Раководител на финансиска служба                                 Овластено лице 
 
____________________________      ___________________________
      

 


