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Број:     ________________ 
 
Датум   ________________ 

 

Назив послодавца: МБ: 

Адреса: ПИБ:  

 
На неопозив захтев запосленог _________________________________________ да се на његову зараду стави 

административна забрана у корист Банке Поштанскa штедионицa, а.д., Београд ради обезбеђења отплате 

_____________________________________________ доносимо следеће  

 
РЕШЕЊЕ О АДМИНИСТРАТИВНОЈ ЗАБРАНИ  

 

На зараду ___________________________________________ (у даљем тексту: КОРИСНИК КРЕДИТА) се ставља, 

у корист Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд административна забрана (у даљем тексту:Забрана) за 

обезбеђење отплате кредита/кредитне картице/ прекорачења по рачуну број _________________________ од 

______________ године.  

 

Висина одобреног кредита износи ЕУР / РСД ___________________ (словима ) ___________________________, 

са роком отплате месеци _______________.  

Месечни ануитет/обавеза износи ЕУР / РСД _____________ (словима ) __________________________________ 

и отплаћује се у једнаким месечним ануитетима, према плану отплате кредита односнo уговореном начину 

отплатe.  

 

У случају кредита у ЕУР доспели ануитет се уплаћује у динарима по средњем курсу НБС за ЕУР на дан уплате 

доспелог ануитета. 

 

Доспели ануитет уплаћује се у корист Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд рачун број                                           

200-___________________________-_________ са позивом на број: _________________________. 

 
ПОСЛОДАВАЦ - ПОТПИСНИК ОВЕ ЗАБРАНЕ СЕ ОБАВЕЗУЈЕ: 
 

 да ће уколико дође до измене износа месечног ануитета у току његове отплате, поступити у свему према 

обавештењу Банке Поштанскa штедионицa, а.д., Београд односно да ће у даљој отплати 

кредита,поступати по писаним обавештењима Банке Поштанскa штедионицa, а.д., Београд; 

 да неће обуставити поступање по  Забрани све док од Банке Поштанскa штедионицa, а.д., Београд не 

добије писани извештај да је кредит у целости исплаћен; 

 да ће ако КОРИСНИКУ КРЕДИТА, по било ком основу, престане радни однос код овог послодавца о томе 

одмах обавестити Банку Поштанскa штедионицa, а.д., Београд. 

Доношењем и достављањем ове Забране обавезујемо се да ћемо у потпуности извршити све обавезе које из ње 
проистичу, а у складу са важећим прописима  
 
 
 _________________________________                          М.П.                       __________________________________ 
       (Потпис овлашћеног лица)                                                                         (Потпис шефа рачуноводства)   

 

ИЗЈАВА КОРИСНИКА КРЕДИТА 

Неопозиво прихватам да ми се стави административна забрана на лична примања на име одобреног кредитног 
производа код Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд  по уговору о кредиту/кредитној картици/прекорачењу 
по рачуну број ______________________________________.   
 
Изјава остаје на снази све до коначне отплате укупног дуга по кредитном производу, а престаје да важи по 
писаном извештају Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд да је кредит отплаћен у целости. 
 
Овлашћујем свог послодавца да може обавестити Банку о прекиду радног односа са Послодавцем. 
 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико из било ког разлога рате кредита 
не буду реализоване преко административне забране,сам/а измиривати месечне ануитете до коначне отплате 
дуга.               
                                                                                                                                                             
_______________________________                                                              __________________________________ 

  Место и датум                                                                                                                  Потпис корисника кредита 
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