ПУНОМОЋЈЕ

Ја _______________________________ из ___________________________________________,
(Име и презиме даваоца Пуномоћја)

(место и адреса пребивалишта даваоца Пуномоћја)

_______________________, __________________________________________, опуномоћујем
(ЈМБГ даваоца Пуномоћја) (број личне карте/пасоша даваоца Пуномоћја)
_______________________________ из ___________________________________________,
(Име и презиме Пуномоћника)

(место и адреса пребивалишта Пуномоћника)

_________________________, __________________________________, да у моје име и за мој
(ЈМБГ Пуномоћника)

(број личне карте/пасоша Пуномоћника)

рачун број____________________ у Банци Поштанска штедионица, а.д., Београд може да:
уколико Корисник има већ отворен рачун у Банци Поштанска штедионица, а.д., Београд
навести број текућег рачуна 200-______________-______

(експлицитно навести радње које пуномоћник предузима у име и за рачун даваоца Пуномоћја)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ово Пуномоћје важи до његовог писаног опозива, од стране даваоца Пуномоћја.

У ____________, дана ______________

___________________________
Својеручни потпис
даваоца Пуномоћја

Упутство за попуњавање, оверу и важност Пуномоћја:
➢ У делу текста Пуномоћја који се односи на предузимање радњи по Пуномоћју, давалац
Пуномоћја обавезно уписује једну или више од следећих радњи и то:
•

Отвори рачун и потпише сву неопходну документацију за отварање рачуна;

•

Преузме Потврду о новоотвореном текућем рачуну ради достављања ПИО Фонд-у;

•

Преузме картицу за власника текућег рачуна са припадајућим ПИН-ом;

•

Располаже новчаним средствима по мом текућем рачуну;

•

Изврши ажурирање података на основу мог важећег личног идентификационог
документа (лична карта или пасош) који се налази у прилогу Пуномоћја;

•

Преузме историју рада по текућем рачуну;

•

Преузме последњи пензиони чек;

•

Преузме Потврду о поседовању текућег рачуна;

•

Да буде овлашћено лице по мом текућем рачуну;

•

Да преузме картицу овлашћеног лица (навести име и презиме овлашћеног лица по
текућем рачуну) са припадајућим ПИН-ом;

•

Да поднесе Захтев за реиздавање POST CARD картица за власника и/или овлашћеног
лица по текућем рачуну (навести име и презиме овлашћеног лица по текућем рачуну);

•

Закључи Уговор о трајном налогу, (у прилогу доставити оригинал или фотокопију
плаћеног рачуна за услугу за коју се отвара трајни налог, изузев за плаћања постпeјд
Интернет услуга, телефонских рачуна и услуга Теленор-а); *

•

Уколико се Уговор о трајном налогу закључује за плаћање Домског смештаја, потребно
је навести број жиро рачуна Дома, месечни износ који се преноси, датум почетка
примене и рок трајања услуге;

•

Закључи Уговор по основу услуге “Пензија унапред” – (само пензионери);

•

Закључи Уговор “Исплата пензија на кућну адресу са текућег рачуна Корисника” – (само
пензионери);

•

Да преузме новчана средства која су наслеђена по основу правоснажног Решења о
наслеђивању (обавезно навести пословни број и датум доношења Решења и број
рачуна) и потпише сву неопходну документацију;

•

Да изврши амортизацију рачуна, преузме све потребне радње које су неопходне за
отварање новог рачуна;

•

Затвори текући рачун, врати све инструменте Банке (картице, чекове…), намири
потраживања Банке, подигне преостала средства са рачуна, преузме Потврду о
измиреним обавезама по рачуну и потпише сву неопходну документацију.

➢

Овера Пуномоћја:
❖ Обавезна је овера Пуномоћја код надлежног органа:

•
У Републици Србији то је јавни бележник. Уколико није именован јавни бележник на
конкретном подручију овера се може извршити у суду, општини или месној заједници. Уз
оверено Пуномоћје потребно је доставити фотокопију важећег личног идентификационог
документа (личне карте или пасоша) даваоца Пуномоћја који је коришћен приликом
утврђивања идентитета код надлежног органа/јавног бележника (уколико није именован јавни
бележник на том подручију - суд, општина или месна заједница). Пуномоћник доставља свој
важећи лични идентификациони документ (лична карта или пасош) у оригиналу. Адвокатска
легитимација није важећи лични идентификациони документ. Адвокатска легитимација може
се приложити уз важећи лични идентификациони документ (личну карту или пасош);
•
У иностранству - амбасада или конзулат Републике Србије или нотар. Уколико се
Пуномоћје оверава код нотара земље потписнице Хашке конвенције из 1961. године, а нема
закључен билатерални споразум са нашом земљом мора бити оверен Apostill-om. Apostille је
потврда коју издају органи државе који су солемнизовали (оверили) Пуномоћје, издаје се на
захтев странке. Apostille није потребно преводити. Уколико се Пуномоћје оверава у
амбасади/конзулату Републике Србије, Apostille се не тражи с обзиром на то да је реч о органу
који представЉа Републику Србију у иностранству. Пуномоћје које је оверено у
амбасади/конзулату написано је на српском језику.
**** Apostille као документ не издају:
1.

Канада, потребна надовера надлежних органа Канаде или надовера наше
амбасаде/конзулата у Канади и
2. Палестина има полегализацију – 9 печата, завршни печат је печат амбасаде Палестине у
Београду
****Пуномоћје оверено у Аустралији је прихватљиво са аспекта Министартсва спољних
послова Републике Србије ако је оверено на један од три следећа начина:
1. Оверено од стране јавног бележника (нотара) оверено Apostille-ом;
2. Уколико је оверен потписом и печатом мировног судије, потребно је додатна
овера од стране Министарства правде Аустралије, Министарства спољних
послова Аустралије и овера у амбасади/конзулату Аустралије;
3. Конзулату/амбасади Републике Србије у Аустралији.
**** Државе са којима Србија има потврђене билатералне уговоре о међусобном ослобађању
јавних исправа од легализације – није потребан APOSTILLE :
Алжир

Аустрија

Белгија

Белорусија

Босна и Херцеговина

Бугарска

Чешка Република

Словачка

Француска

Грчка

Хрватска

Италија

Ирак

Кипар

Мађарска

Македонија

ПоЉска

Румунија

Руска Федерација

Црна Гора

Украјина

Словенија

Уз оверено Пуномоћје код надлежног органа (нотар или амбасада/конзулат Републике
Србије), потребно је доставити и оверену фотокопију важећег личног идентификационог
документа (личне карте или пасоша) који је коришћен при утврђивању идентитета код
надлежног органа (нотар или амбасада/конзулат Републике Србије) који је солемнизовао
(оверавао) Пуномоћје. Пуномоћник доставља свој важећи лични идентификациони документ
(лична карта или пасош) у оригиналу.
* На сајту http://www.posted.co.rs/tekuci.html можете пронаћи спсак Услуга које се могу плаћати
трајним налогом.
➢ Важност Пуномоћја:
•

Пуномоћје оверено у Републици Србији од стране надлежног органа или од стране
амбасаде/конзулата Републике Србије или нотара у иностранству не могу бити старија
од шест месеци од првог презентовања Банци;

•

Пуномоћје важи до опозива.

