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                                  ИЗЈАВА 
Сагласан сам да се од моје месечне зараде на име одобреног кредита за куповину 

риболовачке дозволе за 2023..годину у износу од_____________динара, код ОСР “Нишава“, за плаћање 
- отплату ануитета стави АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА, тј. да  се од моје месечне зараде приликом 
сваке исплате обустави износ рате по кредиту и исти уплати ОСР “НИШАВА“  
- Т.Р. 200-3238440101002-12 банка Поштанска штедионица . 
У случају престанка радног односа по било ком основу сагласан сам да се од мог последњег  примања 
одбије целокупни износ дуга. 
У случају нередовних исплата или из било ког дугог разлога обустава не буде извршена ОБАВЕЗУЈЕМ 
СЕ да ћу дуг за риболовачку дозволу исплатити одмах и у целости. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Давалац изјаве-корисник кредита: 
Име и презиме:     

ЈМБГ:    

Адреса:    

Број личне карте:    

контак телефон:    

    потпис даваоца изјаве-корисник кредита 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Подаци  правног лица: 
Назив:   

 

Адреса   
ПИБ:   
МБ.   
Контакт телефон:   
email:   
   деловодни печат и број 
 
На основу изјаве нашег радника____________________________________________________________ 
да се на његову зараду стави АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА у корист ОСР“Нишава“ Ниш, а ради 
обезбеђивања отплате кредита доносим следеће: 

РЕШЕЊЕ О АДМИНИСТРАТИВНОЈ ЗАБРАНИ 
На зараду радника   ____________________________________________     ставља се административна 

забрана   од _____________ динара у корист ОСР „НИШАВА“ Ниш, рачун 200-3238440101002-12                     

ради плаћања –  отплате кредита одобреног на рок од  _______ месеци. 

 -за прву рату износ од              __________ динара 

-за даљњих_______рата износ од по __________  динара 

Обавезујемо се да ћемо уколико именованом по било ком основу престане радни однос у овом 
предузећу од последње зараде одбити целокупан износ преосталог дуга.  
Обавезујемо се да целокупан износ кредита буде исплаћен најкасније до ___________.2023. год. 
Доношењем и достављањем овог решења обавезујемо се да ћемо у потпуности извршавати обавезе 
које из њега проистичу,  под претњом материјалне и кривичне одговорности а у складу са прописима. 
Ово решење о административној забрани доставити на адресу:  
ОСР “НИШАВА“ - Ниш   Југ Богданова бр.12,  18000 Ниш 
 

У.    

дана  године  Шеф рачуноводства или финансијски директор 
мп 
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