
П О Т В Р Д А

Се потврдува дека работникот ______________________________________________ 

со лична карта број _______________ и ЕМБГ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  е вработен во

 _______________________________________________ на неопределено време.
Работникот е кредитоспособен за износ од  __________________ денари месечно, кој што

претставува преостанат дел до 1/3 (или 1/5 согласно закон) од платата на работникот, по одбивање
на сите постоечки задршки од плата.  Работникот своерачно ја потпиша Изјавата во прилог, а врз
основа на  истата ние ќе  извршиме  задршка  од неговата  плата за  плаќање  на неговиот  долг кон
Транзит дооел врз основа на добиена, од него потпишана фактура.

Потврдил: Претставник на  _____________________________________
Потпис и печат:

Датум: _________________
          __________________________

Потврдата  се  издава  за  да  му  послужи  на  вработениот  за  купување  на  производи  со  одложено
плаќање на рати кај ТРАНЗИТ ДООЕЛ со која работодавачот има склучено договор за купување на
рати.  Важноста на оваа потврда е 30 дена од датумот на издавањето.

И З Ј А В А – СОГЛАСНОСТ 
за Административна забрана од плата

Јас, долупотпишаниот _______________________________________(цело име и презиме), со 

адреса на живеење на ____________________________________________________________,     

со  со  ЕМБГ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  го  овластувам  правното  лице  во  кое  сум  во  редовен  работен
однос,  на  мојата  плата  да  се  стави  административна  забрана  заради  наплата  на  побарувањето  на  мојот  долг  кон
Транзит дооел, за набавка на производи-гуми, согласно фактурата оверена од моја страна како примач на производите,
која  Транзит  дооел  ќе  ја  достави  до  мојот  работодавач,  се  до  конечно  подмирување  на  обврските  по  доспеаните
фактури, а во износи на рати наведени во фактурата оверена од моја страна.

Средствата  што  ќе  се  запираат  од  мојата  плата  согласен  сум  работодавачот  да  ги  уплатува  на  сметка  на
Транзит дооел бр. 240010000499336 во Уни Банка, со повикување на бројот на фактурата, најкасно наредниот ден од
денот на исплата на платата, се до конечно измирување на обврските по фактурата.

Изјавувам  дека  се  согласувам  и  го  овластувам  работодавачот  дека  доколку  дојде  до  престанок  на  мојот
работен однос, износот на целиот преостанат долг да  ми биде одбиен од последната плата, до висина  на законски
одредениот износ.  Доколку дојде до прекин на работниот однос, а преостанатиот долг не може да биде наплатен од
износот на мојата последна плата, согласен сум административната забрана врз мојата плата доколку се вработам кај
друг  работодавач,  сегашниот  работодавач  да  ја  достави  на  новиот  работодавач,  со  извештај  за  достасаните,  а
неплатени износи.  

Во случај ако отплатата е нередовна, согласен сум, без посебно известување од страна на Транзит дооел, тој
да ги активира сите инструменти за обезбедување на плаќање на своите побарувања, а по потреба да покрене постапка
пред надлежен суд, нотар или орган за присилна наплата на побарувањето.

Датум, Изјавил,

    ________________       ___________________________   
                       своерачно име и презиме 

    
    __________________________   

                   потпис


