
Štambilj i broj delovodnog 

protokola poslodavca i datum zavođenja rešenja 

 
___________________________      

Naziv poslodavca                               

___________________________ 

Mesto i adresa poslodavca 

___________________________ 

Matični broj poslodavca 

_________________________________ 

Ime i telefon lica za kontakt 
 

 

Na zahtev __________________________________________________  zaposlenog na  

                            (Ime, ime roditelja i prezime) 

 

1. Neodređeno vreme; 

2. Određeno vreme do _____________, prema Ugovoru o radu br. ________________ sa 

prosečnom zaradom za poslednja 3 (tri) meseca  koja iznosi  RSD _______________neto, a koju 

ostvaruje u _________________________________________________, 

                                                 ( poslovno ime poslodavca), 

stavi administrativna zabrana radi otplate kredita koji otplaćuje kao dužnik po kreditu,   

donosi se  

REŠENJE  

O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI  

 

Na zaradu zaposlenog ________________________________________    

                                                 ( Ime, ime roditelja i prezime) 

 

jmbg _________________ stavlja se administrativna zabrana u korist mts банке а.д. 
Београд, za otplatu kredita na______jednakih mesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospeva na dan 

____________ i iznosi RSD _____________, a svaki naredni anuitet dospeva na isti dan u 

svakom sledećem mesecu, sve do konačnog izmirenja obaveza po Ugovoru o kreditu koji u 

ukupnom iznosu sa pripadajućom kamatom iznosi RSD _____________. 

 

Uplatu izvršiti u korist računa mts банке а.д. Београд broj 360-0779990000019-54  sa 

pozivom na broj __________________________ 

                                           ( broj partije kredita)  

Obavezujemo se da ovu zabranu nećemo skinuti sve dok od banke ne dobijemo pismeni izveštaj 

da je kredit u celosti otplaćen. 

Zabrana stavljena na zaradu po ovom rešenju ima pravno dejstvo izvršenja na zaradi, a za           

neizvršavanje obaveze koju preuzimamo ovim rešenjem podnećemo posledice predviđene 

važećim propisima.  

U slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenog, obavezujemo se da ćemo Banku o tome pismeno 

obavestiti.  

 

Potpis lica odgovornog za poslove računovodstva          M.P.                 Potpis ovlašćenog lica 

              

Saglasan sa stavljanjem ove zabrane 

                              

______________________________  

      /potpis korisnika kredita/ 



                    Образац АЗ 1 

 

Штамбиљ Банке     

Републички фонд за пензијско и 

                                                                                         инвалидско осигурање 

                                                                                                                   Филијала ___________________ 

 

ЗАХТЕВ 

ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О АДМИНИСТРАТИВНОЈ ЗАБРАНИ 

 

Овлашћујем Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да стави административну 

забрану на моју пензију која се исплаћује под 

________________________________________________________________________  

                                        (ЈМБГ/лични бр. са пензијског чека) 

ради обезбеђења кредита код mts банке а.д. Београд  број текућег рачуна Банке                          

360-0909990000005-28 ради обезбеђења отплате кредита у износу од ______________________ 

динара, број кредита – кредитне партије ___________________, број рачуна____________________ 

који ћу отплаћивати у ________ месечних рата, с тим да месечна рата по одобреном кредиту 

износи  ___________________динара.  

 Сагласан сам да се промена месечне рате врши по обавештењу Банке у складу са 

закљученим уговором о кредиту. 

 

У_________________,  

__________20___год. 

                          Подносилац захтева    МП          За Банку 

_________________________                                                                     ____________________ 
         (име и презиме) 

 

________________________      
(потпис корисника пензије) 

 

___________________________________ 

                  (Место и адреса) 

 

лк бр. _____________________ 

МУП  _____________________ 

 



    Образац АЗ 2 

  

Штамбиљ филијале  

 

На захтев корисника пензије __________________________________ да се на његову 

пензију стави административна забрана ради обезбеђења отплате кредита, доноси се: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О АДМИНИСТРАТИВНОЈ ЗАБРАНИ 

 

На пензију ______________________________________________________,  

                                               (име и презиме корисника) 

лична карта бр___________________ која се исплаћује под _______________________________ 

                                                                                                       (ЈМБГ/лични бр. са пензијског чека) 

која за месец _________  износи ____________ динара, ставља се  административна забрана у 

корист mts банка а.д. Београд  за обезбеђење отплате кредита, одобреног код Банке под бројем 

_______________________________, у износу од укупно_________________ динара, с тим да му се 

у ____ рата, почев од _________________  године, обуставља месечни износ од 

__________________ динара у корист текућег рачуна број 360-0909990000005-28 mts банка а.д. 

Београд  позив на број: _______________________________________________. 

          (Број партије кредита) 

Извршење овог решења ће се обавити у складу са Уговором о пословној сарадњи бр. 181-

475/11 од 26.08.2011.године. 

На пензију именованог стављене су административне забране по другим кредитима у 

укупном износу од ______________________ динара, по којима месечна обустава на дан 

______________године,  износи _________________ динара. 

Фонд не сноси трошкове настале за сва увећања за износе доспелих а ненаплаћених 

трошкова, накнада, провизија и свих других потраживања која настају или могу настати на основу 

закљученог уговора о кредиту између корисника и Банке. 

Ризик наплате дуга за случај немогућности даљег спровођења овог решења не сноси Фонд. 

Ово решење је урађено у 4 (четири) истоветна примерка, од којих се по 1 (један) примерак 

доставља Кориснику пензије и Банци, а 2 (два) примерка остају Фонду. 

    

     

Решење уручити                       Директор Филијале 

1. Кориснику                                                                                   __________________ 

2. Банци 

 




