
 
__________________________ 
         Штембил на работодавачот  

 

АСУЦ „Боро Петрушевски“ – Скопје 
Едвард Кардељ бр.26 тел: 3115-819 

 САМОСТОЕН СИНДИКАТ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКA И КУЛТУРА НА РМ 

бул. Кочо Рацин, 72г, Скопје 
3165-129 

 
ИЗЈАВА 

 Јас, долупотпишаниот ________________________, со адреса на жвеење на ________________________________, 
со ЕМБГ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| го овластувам правното лице во кое сум во редовен работен однос, при исплатата на мојата 
плата за секој месец да задржува износ за отплата на побарувањето по основ на Договорот за користење на услуги бр. 
_______________, склучен помеѓу АСУЦ „Боро Петрушевски“ на град Скопје и Самостојниот синдикат за образование наука и 
култура на РМ (СОНК), до конечно подмирување на обврските по доспеаните фактури. 

Во случај како Барател да го изгубам својството на вработен и при тоа не вршам редовна уплата на ратите, се 
овластува АСУЦ да побара наплата на целокупните побарувања.  

Во случај на промена на работодавачот се обврзувам во рок од 5 дена го известам давателот на услуги заради 
понатамошно реализирање на наплатата. 

Во случај ако отплатата е нередовна, согласен сум, без посебно известување од страна на АСУЦ „Боро 
Петрушевски“ на град Скопје, тој да ги активира сите инструменти за обезбедување на плаќањето на побарувањата, а по 
потреба да покрене постапка пред надлежниот суд, нотар или орган за присилна наплата на побарувањето. 
 Изјавил, 

 
 ______________________ 

 
Врз основа на член 135 од Законот за извршување се донесува 

АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА 
Пополнува работодавецот: 

Работодавецот ________________________________ потврдува дека __________________________ е вработен на 
нeопределено-определено време до ________20___ година и дека своерачно ја потпиша Изјавата.  Висината на платата која 
ја остварува вработениот изнесува _______________ денари со дозволен лимит за задршка на плата во износ од 
_____________ денари. Оваа забрана ќе се реализира на ____ еднакви последователни месечни рати. 

Работодавецот се обврзува во рок од 8 (осум) дена да го извести давателот на услуги - АСУЦ за евентуалното 
престанување на работниот однос на работникот во нашата установа односно за промена на работодавачот. 

Пополнува АСУЦ: 

 Работодавецот се обврзува дека во целост ќе врши административна забрана на месечната плата на барателот за 
обезбедување отплата на денарски долг во висина од ____________ МКД, на ___ рати во износ од _______ денари настанат 
по основ на побарувањето - фактура(и) бр.__________, а за регистрација на возилото со регистарски таблици _____________ 
или услуги во автошкола и ќе биде во сила сè додека не се исплати целиот долг кон АСУЦ „Боро Петрушевски“ на град 
Скопје. 
 Задршките во корист на АСУЦ „Боро Петрушевски“ на град Скопје како давател на услуги ќе се вршат на жиро 
сметка - трезорска сметка 100000000063095 сметка на буџетски корисник 7850104049 787 17 депонент на Народна Банка на 
РМ, приходна шифра 723119 програма N2, за период од __________ месеци, со почеток од ________20___ година и ќе траат 
сè до конечното и целосно отплатување на побарувањата на АСУЦ „Боро Петрушевски“ на град Скопје. 
 Во случај на престанок на работниот однос на барателот по било кој основ, за истиот административната забрана 
нема никакво правно дејство кон работодавецот. 
 
 Раководител на сметководство Директор,  

М.П. 
 _________________________ работодавец _____________________________ 
 
 
 Согласен Раководител на СТП - АСУЦ 

М.П. 
 _________________________ АСУЦ _____________________________ 


