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Име и презиме на барателот 
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Трансакциска сметка 

 Одобрување    Намалување    Зголемување 

Тип на промена                                    

   

Баран вкупен износ          Износ за подигање на шалтер  Износ за подигање на ПОС и АТМ 

  

 Адреса на живеење                                                       Општина 

  

 Датум и место на раѓање                                                            ЕМБГ 

  

Број на лична карта (патна исправа)                                  Датум и место на издавање / рок на важност  

   

      Домашен телефон   Телефон на работа                               Мобилен телефон 

 

Подносител  на 
барањето 

 Барањето го 
примил 

 

Место и датум  Барањето го 
одобрил 

 

Одобрен износ  

 



 

            Назив на правното лице 

 

                     Даночен број на правното лице 

 

        Адреса на правното лице 

 

                  Телефон и факс на правното лице 

 

ПОТВРДА ЗА РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС И ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА 

 

 

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ 

ИМЕ, ТАТКОВО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

 

АДРЕСА (од Л.К.)  ГРАД  
 

БР. НА ЛИЧНА КАРТА / ПАTНА ИСПРАВА  ЕМБГ              

 

НАЗИВ НА 
РАБОТНОТО МЕСТО 

 
ВИД НА РАБОТЕН 
ОДНОС 

       РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС 
       НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ СО ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
ДО: ________________ ГОД. 

 

РАБОТЕН СТАЖ ВКУПЕН РАБОТЕН СТАЖ ОД _____ ГОДИНИ, ОД ТОА ВО СЕГАШНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД ________________ (ДАТУМ) 

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ДОМАШЕН  РАБОТА  МОБИЛЕН  

 

 

II. ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ПЛАТА 

ПРОСЕЧНАТА МЕСЕЧНА НЕТО ПЛАТА ОД РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС (БЕЗ ДЕТСКИ ДОДАТОЦИ, ХОНОРАРИ, ПРЕКУВРЕМЕНА РАБОТА И ДР.) 
ОСТВАРЕНА ВО ПРЕТХОДНИТЕ ТРИ МЕСЕЦИ ИЗНЕСУВА 

ДЕН. ______________________ СО БУКВИ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

ОБВРСКИ ПО ПЛАТА 
НЕПЛАТЕН ДЕЛ 

 
МЕСЕЧНА РАТА ПО ОБВРСКИ 

ВКУПЕН ИЗНОС    

 А) ПО СУДСКИ ЗАБРАНИ    

Б) ПО ЗАБРАНА ЗА:    

- СТАНБЕНИ КРЕДИТИ    

- ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ    

- ДРУГИ КРЕДИТИ    

- ОБВРСКИ КАКО ЖИРАНТ ПО КРЕДИТИ    

В) ДРУГИ ОБВРСКИ    

 

 

Раководител на финансиска служба М.П. Директор на правното лице 

   

   

Штембил / Архивски печат 

ДАТУМ НА РАЃАЊЕ  МЕСТО НА РАЃАЊЕ  ДРЖАВА  



До 

 _____________________________________________ 

 (назив и седиште на правното лице - работодавецот) 

Предмет: Овластување / Согласност 

Јас ______________________________________ од ______________ ул. 

_________________________________________________________ бр. _______, со број на л.к./патна исправа 

_______________ и ЕМБГ _________________________ вработен/а во _________________________________________ 

неотповикливо го овластувам правното лице во кое сум во редовен работен однос, од мојата месечна плата да задржува 

износ од _____________ денари, за отплата на побарувањата на Стопанска банка а.д. Битола по основ на Договор за 

дозволено пречекорување по трансакциска сметка бр. ______________________ (во понатамошниот текст: Договор) и 

задржаниот износ да го уплатува на сметката на Стопанска банка а.д. Битола, истиот ден, а најдоцна наредниот ден од 

исплатата на плата, се до конечно измирување на обврските по Договорот. 

 

Дата, Место              Овластил / Согласен 

__________________                         ________________________ 

 

 

 

До           _______________________________________ 

Стопанска банка а.д. Битола             (штембил, архивски број, дата на заврека) 

Предмет: Согласност 

Согласно погоре даденото неотповикливо Овластување / Согласност од нашиот вработен/а 

________________________________ од ______________ ул.  

_____________________________________________________ бр. _______, со број на л.к./патна исправа _______________ 

и ЕМБГ _______________________, неотповикливо изјавуваме дека сме согласни од неговата/нејзината месечна плата да 

задржуваме износ од _____________ денари за отплата на побарувањата на Стопанска банка а.д. Битола по основ на 

Договор за дозволено пречекорување по трансакциска сметка бр. ____________________ (во понатамошниот текст: 

Договор) и задржаниот износ се обврзуваме да го уплаќаме на сметката на Стопанска банка а.д. Битола, истиот ден, а 

најдоцна наредниот дел од исплатата на плата, се до конечно измирување на обврските по Договорот. 

Дата, Место 

___________________ 

 Раководител на служба                                      Управител / Директор 

_____________________________       М.П.                           _____________________________ 

 

 

 

 



_______________________________ 
(Назив и штембил на правното лице) 

 
Согласно законските прописи се издава следната: 
 

АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА 
 

Потврдуваме дека корисникот на дозволено пречекорување по трансакциска сметка е наш вработен и дека 
своерачно ја потпиша изјавата. 

Врз основа на изјавата на нашиот вработен _______________________________________ за издвојување на дел 
од месечната плата за отплатување на обврските по Договорот како корисник на дозволено пречекорување по 
трансакциска сметка, во корист на Банката, се обврзуваме дека во целост ќе вршиме забрана на неговата месечна плата 
за обезбедување отплата на обврските настанати по основ на Договорот вклучувајќи ги главниот долг и износот за 
евентуални трошоци (помалку наплатени камати, казнена камата, договорни казни, опомени и друго) кои ќе настанат 
заради нередовното отплаќање на обврските по Договорот или принудно извршување, врз основа на доставена 
пресметка – известување од Банката. Задршките во корист на Банката ќе се вршат за период од __________ месеци, со 
почеток од ______________ година и ќе траат се до конечното и целосно отплатување на побарувањето на Банката. 

Оваа забрана ќе биде во сила се додека не добиеме писмено известување од страна на Банката 
дека неплатениот долг е целосно отплатен. 

Се обврзуваме во рок од 8 (осум) дена да Ве известиме за евентуалното престанување на работниот однос на 
горенаведениот вработен во правното лице. 

 
Раководител на финансии     М.П.          Управител / Директор 
 

_________________________                    _______________________ 

 

 

_______________________________ 
(Назив и штембил на правното лице) 

 
Согласно законските прописи се издава следната: 
 

АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА 
 

Потврдуваме дека корисникот на дозволено пречекорување по трансакциска сметка е наш вработен и дека 
своерачно ја потпиша изјавата. 

Врз основа на изјавата на нашиот вработен _______________________________________ за издвојување на дел 
од месечната плата за отплатување на обврските по Договорот како корисник на дозволено пречекорување по 
трансакциска сметка, во корист на Банката, се обврзуваме дека во целост ќе вршиме забрана на неговата месечна плата 
за обезбедување отплата на обврските настанати по основ на Договорот вклучувајќи ги главниот долг и износот за 
евентуални трошоци (помалку наплатени камати, казнена камата, договорни казни, опомени и друго) кои ќе настанат 
заради нередовното отплаќање на обврските по Договорот или принудно извршување, врз основа на доставена 
пресметка – известување од Банката. Задршките во корист на Банката ќе се вршат за период од __________ месеци, со 
почеток од ______________ година и ќе траат се до конечното и целосно отплатување на побарувањето на Банката. 

Оваа забрана ќе биде во сила се додека не добиеме писмено известување од страна на Банката 
дека неплатениот долг е целосно отплатен. 

Се обврзуваме во рок од 8 (осум) дена да Ве известиме за евентуалното престанување на работниот однос на 
горенаведениот вработен во правното лице. 

 
Раководител на финансии     М.П.          Управител / Директор 
 

_________________________                    _______________________ 

 


