
                                    ИЗЈАВА – СОГЛАСНОСТ 

 
  
Јас долупотпишаниот________________________ со стан во__________,на 
Ул.___________________________ЕМБГ__________________,л.к. број________,со заснован работен однос на 
неопределено време во ______________________, адреса_________________________________________(во 
понатамошниот текст исплатувач на плата). 
 
Неотповикливо отстапувам 

Во корист на __________________________________дел од својата плата во износ од __________денари,за период 
од______до_______,односно до конечна отплата на долгот согласно претплатничкиот договор на Випоператор 
Дооел. 
Во потполност се согласувам и дозволувам на Исплатувачот на плата поради висината со месечните обврски да 
уплати на _________________________________ и повеќе од 1/3 од мојата плата при поединечните дознаки на 
обврските. 
Во потполност се согласувам и дозволувам да бидат искористени за подмирување на обврските спрема 
________________________. 
                                                                                                                                       Изјавил, 
                                                                                                                                         ____________________ 
 
 
 

                                                           Решение 
                                       За извршување врз плата – административна забрана            
                                                              
На основа на писмена изјава – согласност на работникот_________________________ да се стави административна 
забрана на плата во корист на _______________________________ 
За отплата на долг по Претплатнички договор бр.________,се обврзуваме дека во целост ке вршиме забрана и тоа: 

1. Задршка на месечен износ од _______________ден,за период од___________до________ 
        односно до отплата на долгот согласно Претплатничкиот Договор. 
2. Месечниот износ може да се менува согласно Претплатничкиот договор,а според    
        известување на Випоператор Дооел. 
3.     Уплатата ќе се врши во корист на жиро сметка на _________________________________________со       

      жиро сметка __________________________ЕДБ_______________________,депонент  

        на _____________________________Банка. 
4. Оваа забрана ќе биде во сила се додека не се добие писмено известување од Випоператор дека долгот е    
        целосно отплатен. 
5. Се обврзуваме да го задржиме од платата на работникот,износот на евентуалните трошоци (помалку  
        наплатени камати,затезна камата,договорни казни и опомени и др.) кои ќе настанат поради нередовна     
        отплата на долгот,а врз основа на доставена конечна пресметка – известување од Випоператор Дооел. 
6. Се обврзуваме да го известиме Випоператор Дооел за евентуален престанок на работен однос на  
       работникот по било кој основ,за засновање на правен однос со друго лице или пензионирање,во рок од  
       8 дена по настанатата промена и да го предадеме решението за административната забрана  на плата со  
       вкупната документација на новиот работодавач. 
7. Во моментот на издавањето на Решението за административна забрана на плата на работникот  
       потврдуваме дека : 

- нема друга административна забрана или постапка за ставање на истата. 
- Нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување,за надомест на 

штета настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на 
работната способност,за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на 
издржувачот. 

8. Со донесување и доставување на Решението,се обврзуваме дека во потполност ќе ги извршиме сите  
               обврски кои произлегуваат од него,под полна материјална и кривична одговорност,согласно законските       
               прописи. 
   
 
Скопје,__________________година. 
 
 
 
Раководител на финансиска служба                                                                           Директор 

 
 

___________________________                                                                     ________________________ 



 
 
 
 
 
                                                                               

 
 


