Од лицето _____________________________________________________ со ЕМБГ ___________________________,
во работен однос кај работодавачот _______________________________________________________ на работно
место ___________________________________, а заради обезбедување на наплата на побарувањето по Договор бр.
________________ од _______ година, ја давам следната
ИЗЈАВА - СОГЛАСНОСТ ЗА СТАВАЊЕ
АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА НА ПЛАТА
1. На мојата плата што ја примам кај работодавачот, согласен сум да се стави администрaтивна забрана за отплата
на обврските по гореспоменатиот Договор, во износ _______ денари, при што од секоја исплата на плата да ми се
запира месечно по _________ денари, односно месечно по _________ денари, согласно прегледот на парични текови
за потребите на пресметка на СВТ (план за измирување) кој претставува прилог и составен дел на оваа изјава.
2. Го овластувам работодавачот да ги уплатува средствата што ќе се запираат од мојата плата на сметката за
плаќање на кредитокорисникот во Универзална Инвестициона Банка АД Скопје со број ________________________,
истиот ден, а најдоцна наредниот ден од денот на исплата на платата, до конечно измирување на обврските по
Договорот.
3. Согласен сум, доколку се вработам кај друг работодавач, оваа администрaтивна забрана што е ставена врз мојата
плата, сегашниот работодавач да ја достави на новиот работодавач, заедно со документацијата за побарувањето и
извештајот за достасаните и неплатени износи и за тоа да ја извести Банката.
4. Изјавувам дека немам задршки врз мојата плата, заради намирување на побарување по основ на законско
издржување, за надомест на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или по основ на намалување
односно губење на работната способност и за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на
издржувачот, кое е определено по ставањето на оваа забрана.
Дата ____/____/_______
Место ________________

РАБОТНИК
_______________________________
_______________________________
(име презиме и потпис)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________
(назив и штембил на друштвото
или друго правно лице)
Бр.________________
Дата ______________
АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА НА ПЛАТА
На основа на писмена изјава-согласност на работникот, ___________________________________________, со ЕМБГ
______________________, да се стави административна забрана на плата во корист на Универзална Инвестициона
Банка АД Скопје (согласно законската регулатива), за отплата на обврски по Договор бр. ___________________ од
_________ година, се обврзуваме дека по доставувањето на оваа административна забрана, во целост ќе вршиме
забрана и тоа:
1. Задршка на месечен ануитет во износ ________ денари, односно во износ ________ денари, согласно прегледот на
парични текови за потребите на пресметка на СВТ (план за измирување) кој претставува прилог и составен дел на
оваа административна забрана и ќе се уплатува на сметката за плаќање на кредитокорисникот во Универзална
Инвестициона Банка АД Скопје со број __________________________, секој месец најдоцна до ___________ во
месецот, почнувајќи од __________ година и ќе трае сé до конечното и целосно отплатување на побарувањата на
Банката.
2. Оваа забрана ќе биде во сила сé додека Банката не не извести дека обврските се целосно отплатени.
3. Се обврзуваме да го задржиме од платата на работникот, износот на евентуалните трошоци (помалку платени
камати, казнена камата, договорни казни, опомени и др.) кои ќе настанат поради нередовна отплата на обврските
или принудно извршување, а врз основа на доставена конечна пресметка - известување од Банката.
4. Се обврзуваме да ја известиме Банката за евентуален престанок на работниот 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
ја предадеме административната забрана на плата со целокупната кредитна документација на новиот работодавач.
5. Во моментот на издавањето на административната забрана на плата на работникот потврдуваме дека:
- има / 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.
Управител
___________________________________
име и презиме
своерачен потпис

(печат)

Одговорен сметководител
__________________________________
име и презиме
своерачен потпис

