
Централна кооперативна банка АД Скопје
 

 

 

 

Ул. 1732 бр. 2. 1000 Скопје, Република Македонија 

Телефони: ++ 389 (02) 32-49-300 

Факс: ++ 389 (02) 32-49-303 

е-маил: info@ccbank.mk  

www.ccbank.mk 

 

 
(Назив и штембил на правното лице) 

До 

 Централна кооперативна банка АД Скопје 

Бр. на решение __________________ Ул. 1732 бр.2, 1000 Скопје 

  

Датум на решение _______________  

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА 
НА ЖИРАНТ 

 
 
Врз основа на писмената изјава/согласност на нашиот вработен 
______________________________________________________________________  за издвојување 

(име, татково име и презиме) 
на дел од месечната плата за отплатување на кредитот по Договор за кредит 
бр._________________________ од ________ год. во корист на Централна кооперативна банка АД 
Скопје, се обврзуваме дека во целост ќе вршиме забрана и тоа: 

 
1. Задршка на месечниот ануитет во износ од ___________________ денари до конечна отплата на 
кредитот, соогласно Договорот за кредит. Месечниот ануитет може да се менува согласно 
Договорот, а според известување на Банката.  
 
2. Уплата ќе се врши во корист на жиро сметката 320 0000000001 03 на Централна кооперативна 
банка АД Скопје, ЕДБ 4030993182959, депонент на НБРМ, за сметка  
______________________________________________. 
                     (сметка за кредитот) 
 
3. Оваа забрана ќе биде во сила се додека не се добие писмено известување од страна на 
Банката дека кредитот е целосно отплатен. 
 
4. Се обврзуваме во рок од 8 дена да Ве известиме за евентуалното престанување на работниот 
однос на работникот во ова правно лице. 
 
5. Се обврзуваме да го задржиме од платата на работникот и износот на евентуалните трошоци 
(помалку наплатени камати, затезна камата, договорни казни и опомени и др.) кои ќе настанат 
поради нередовната отплата на кредитот, а врз основа на доставена конечна пресметка – 
известување од Банката.  
 
6. Последиците од неизвршените обврски на оваа забрана ги сноси правното лице согласно 
важечките законски прописи.  
 
 
 
     Раководител на финансии                                                             Директор  на правно лице  

 
   ____________________________                        м.п.                    __________________________ 
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ИЗЈАВА/СОГЛАСНОСТ 
за донесување на административна забрана 

 
 

 

 

 

Од жирант: 
________________________________________________________________________________ 

(име, татково име и презиме) 
________________________________________________________________________________ 
                                                                    (адреса) 
_______________________________________, ________________________________________ 

(ЕМБГ)                                                                                     (бр. лична карта) 
 
Јас, долупотпишаниот, во редовен работен однос кај работодавачот 
___________________________________________________________________ на работно место 
____________________________________________________, заради наплата на побарување врз 
основа на Договор за кредит на име 
___________________________________________________________ издадена од Централна 
                           (име и презиме на корисник на кредитот)  
кооперативна банка АД Скопје, неотповикливо ја давам следната 

 
СОГЛАСНОСТ 

 
1.На мојата плата, согласен сум да се стави административна забрана за отплата на обврските по 
договорот за кредит, така што од секоја исплата на платата да ми се запира износот наведен во 
известувањето од Банката, но не повеќе од 1/3 од платата, се до целосна наплата на 
побарувањето на Банката (по основ на главен долг, камати и трошоци). 
 
2.Средствата кои ќе се запираат од мојата плата, го овластувам работодавачот да ги уплаќа на 
жиро сметката 320 0000000001 03 на Централна кооперативна банка АД Скопје, ЕДБ 
4030993182959, депонент на НБРМ, за сметка   __________________________________________. 
                                                                                                                (сметка за кредит) 

 
3.Согласен сум исто така, оваа административна забрана што е ставена врз мојата плата, доколку 
се вработам кај друг работодавач, сегашниот работодавач да ја достави на новиот работодавач, 
заедно со документацијата за кредитната картичка и извештајот за наплатените износи, и за тоа 
да ја извести Централна кооперативна банка АД Скопје. 

    
                                                                                                             

Жирант  

 
                                                                                                             ____________________________ 
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(Назив и штембил на правното лице) 

 

Бр. на решение __________________ 

 

Датум на решение _______________ 

 
ЗАВЕРУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО ИЛИ ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ 
 

Потврдуваме дека долунаведеното лице е во редовен работен однос во правното лице на 
неопределено работно време.  
 
I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ 
1. Име, татково име и презиме ___________________________________________________ 

2. Адреса ____________________________________________________________________ 

3. ЕМБГ______________________, л.к. бр. _____________ издадена од ________________ 

4. Работно место ______________________________________________________________ 

5. Датум на вработување во правното лице _______________, години на вк. стаж ________ 

6. Телефон _____________________, ______________________, ______________________ 

II. ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА И ОБВРСКИ 
7. Просечна месечна нето плата од редовен работен однос (без детски додатоци, хонорари, 
прекувремена работа, хранарина и превоз) остварена во претходните шест месеци (__________, 
__________, __________, ___________, ____________, ____________) изнесува  

______________, со букви __________________________ денари. 

8. Обврски по плата Неплатен дел  Месечна рата 
 
Вкупен износ 

   

 
По судски забрани 

   

 
По забрана за: - станбени кредити 

   

 
                          - потрошувачки кредити 

   

 
                          - др. кредит_____________ 

   

По договорни обврски  
(за кои нема судска или др. забрана) 

   

 
Вкупен износ на кредитни обврски 

   

                Потврдуваме дека наведените општи податоци и податоците за плата и  обврски од 
плата се целосни и точни. 
      

      Раководител на финансии                                                Директор  на правно лице  

_______________________________             м.п.            _______________________________ 
  
 


