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На  захтев нашег радника   ЈМБГ  са 

пребивалиштем  запослен у     

потврђујемо да је наш радник и да се може задужити у једној од продавница јавног 

предузећа 

„Службени гласник“ , Београд. 

Максимални износ месечне рате може бити до  динара. 

 

 

 

 

 

 

М.П.     

Место и датум издавања Овлашћени радник 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 

 

               Сагласан/а сам да се од моје зараде, код послодавца ______________, на име 

одобреног плаћања на рате код ЈП “Службени гласник” Београд, Јована Ристића 1, стави 

административна забрана и одбије месечно по _________________ динара у трајању од  

_______месеца. 

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу, уколико из било 

којих разлога рате не буду реализоване преко административне забране код послодавца код 

којег сам запослен, сам измиривати рате на име дуга а износ дуга ћу уплаћивати према 

утвђеном  броју и износу рата на рачун продавца до коначне отплате дуга. 

Сагласан сам да се у случају престанка радног односа код Послодавца све рате по основу 

купљене робе путем административних забрана сматрају доспелим и да се од моје последње 

зараде обустави целокупан износ дуговања према ЈП »Службенио гласник« д.о.о. по том 

основу иако прелази 1/3 моје зараде. 

За испуњење обавезе плаћања купљене робе путем административне забране у износу 

доспелих месечних ануитета гарантујем свом својом имовином. 

 

Запослени:   ________________________________________                       

______________________________                                

 



 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О АДМИНИСТРАТИВНОЈ ЗАБРАНИ 

 

 

 

 

Ставља се административна забрана на укупан износ од  динара,у 

 рате, месечна рата од  динара у корист 

јавног предузећа „Службени гласник „ Београд. 

 

 

Приликом куповине плаћен је износ  . 

Укупна вредност купљене робе   . 

Износ обустављених рата уплаћивати на текући рачун јавног предузећа „Службени 

гласник„ Београд, број: 160-14944-58 код Банка Интеса. 

 

 

НАПОМЕНА: 

Запослени је сугласан да уколико дође до престанка радног односа у  

 , по било ком 

основу служба за обрачун зарада  у целости 

наплати дуговање. 

 

 

 

 

 

/Потпис купца- корисника зарада/ 

 

 

Бр.личне карте   

Матични број грађанина    

Адреса:  

Телефон:  

Е маил:     

 

 

 

Продавница:  

Печат и потпис продавца:     

Датум куповине:      


