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НАЛОГ 

за задршка заради наплата на побарувања со административна забрана од плата за  
корисник на дозволено пречекорување по трансакциска сметка 

 
По основа на писмена Согласност добиена од работникот ______________________________, да се стави 
административна забрана на плата заради наплата на побарување во корист на Шпаркасе Банка АД Скопје 
(согласно законската регулатива) за отплата по Договор бр.___________________, се обврзуваме дека по 
доставување на овој Налог, ќе вршиме задршка од платата на именуваниот работник и тоа: 

1. Задршка на износ од _____________ МКД  за период од ________ месеци, со почеток од __________ година 
и ќе траат се до конечно и целосно отплатување на побарувањата на Банката. 

Уплатата ќе се врши во корист на жиро сметка _______________________________ (сметка на 
корисникот на дозволено пречекорување). 

Месечните задршки може да се менуваат, при што согласни сме да вршиме задршка согласно променетиот 
износ, а по добиено известување. Оваа забрана ќе биде во сила се додека не се добие писмено 
известување од Банката дека долгот е целосно отплатен. 

2. Се обврзуваме да вршиме задршка од платата на работникот и за износот на евентуалните трошоци 
(помалку неплатени камати, казнена камата, договорни казни и опомени и друго) настанати при отплата на 
долгот, а врз основа на доставена конечна пресметка од Банката. 

3. Се обврзуваме да ја известиме Банката за промена на висината на месената плата или за евентуален 
престанок на работниот однос на работникот по било кој основ во  рок од 8 дена по настанатата промена, 
истовремено се обврзуваме без одлагање да го пренесеме овој налог за административна забрана и кај 
новиот работодавач. 

4. Се обврзуваме задршките од плата да се спроведуваат се до добивање на известување од Банката за 
целосно намирување на долгот.  

Раководител на Финансиска Служба                Потписи на овластени лица               Директор на правно лице 

______________________________                                                                                     _______________________   
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СОГЛАСНОСТ 

за наплата за побарување со административна забрана од плата 

Од корисник на дозволено пречекорување по трансакциска сметка ______________________________, со 
живеалиште на __________________________________________ (адреса), со ЕМБГ_________________________ 
и лична карта бр. ________________. 

Јас, долупотпишаниот____________________________ во работен однос кај работодавачот 
____________________________ на работно место _______________________, а заради обезбедување на наплата 
на побарување по Договор бр.________________ од ______________ година, ја давам следната 

СОГЛАСНОСТ 

1. На мојата плата што ја примам кај работодавачот ______________________________ согласен сум да се 
стави административна забрана за отплата на обврските по цитираниот Договор за користење на 
дозволено пречекорување по трансакциска сметка, во висина од месечната задршка, односно променетата 
месечна задршка. 

2. Го овластувам работодавачот да ги уплатува средствата што ќе се запираат од мојата плата на жиро 
сметка  ___________________________ (сметка на корисникот на дозволено пречекорување). 

3. Согласен сум да обезбедам налог за административна забрана заверен и потпишан од работодавачот и да 
ја доставам до Банката, во случај на промена на работодавачот, се обврзувам да обезбедам налог за 
административна забрана заверен и потпишан и од новиот работодавач. 

4. Доколку примам известување од Банката за промена на месечната задршка, се обврзувам да го известам 
работодавачот за истото, а отплатата да се врши согласно променетата месечна задршка. 
 

________________201__ година                                                 КОРИСНИК НА ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ  
                                                                                                                   ПО ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА    
   
                                                                                                              ________________________________ 

м.п. 




