
 

 

 

СПЕЦИЈАЛНО ПУНОМОЋЈЕ 

Ја,_______________________________  из    ___________________________________________,  

       (Име и презимеДаваоца пуномоћја)         (место и адреса пребивалиштаДаваоца пуномоћја 1)  
      _______________________________, __________________________________________,  

         (ЈМБГДаваоца пуномоћја )                    (број личне карте/пасошаДаваоца пуномоћја 2) 

Опуномоћујем:  

_________________________________  из    __________________________________________,  

           (Име и презиме Пуномоћника)                 (место и адреса пребивалишта Пуномоћника1) 
     ________________________________,   _________________________________________,  

           (ЈМБГ Пуномоћника)                                   (број личне карте/пасоша Пуномоћника2) 
     

да у моје име и за мој рачун: 

✓ изврши ажурирање података на основу мог важећег личног идентификационог 

документа (лична карта или пасош) који се налази у прилогу Специјалног  Пуномоћја; 

✓ поднесе и  потпише следећу документацију: 

➢ Захтев за дозвољено прекорачење; 

➢ Сагласност за за прибављање извештаја из Кредитног бироа; 

➢ Уговор о дозвољеном прекорачењу и сву пратећу документацију као и да попуни  и 

потпише меницу и менично овлашћење које служи као средство обезбеђења за 

реализацију  горе наведеног Уговора о дозвољеном прекорачењу који се везује за мој 

динарски платни рачун број 200-______________________-_____________3  у Банци 

Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд. 

 

У ____________, дана ______________ 

___________________________ 

                                                                                                                   Својеручни потпис 

                                                                                                                    даваоца пуномоћја  

 

 

 
1 Уписати место и адресу из важећег личног идентификационог документа (личне карте или пасоша); 
2 Навести број важећег личног идентификационог документа који ће се користити приликом утврђивања идентитета код надлежног 
органа који оверава пуномоћје; 
3 попунити уколико давалац пуномоћја већ има отворен платни рачун. Може се навести један или више рачуна; 

 



 

 

1. Обавезна овера пуномоћја  

 

 

Обавезна је овера пуномоћја код надлежног органа, како за пуномоћје издато у 

Републици Србији, тако и за пуномоћје издато у иностранству. 

 

1.1. Овера пуномоћја у Републици Србији 

 

У Републици Србији пуномоћје оверава јавни бележник.  

 

Овера пуномоћја се може извршити код било ког јавног бележника на територији 

Републике Србије, без обзира на место пребивалишта/боравишта Даваоца Пуномоћја. 

Изузетно, уколико за територију општине на којој се налази пребивалиште/боравиште 

Даваоца пуномоћја није именован јавни бележник, овера пуномоћја се може извршити у 

основном суду, судскoј јединици, пријемним канцеларијама основних судова, као и у 

општинској управи. 

 

 

1.2. Овера пуномоћја у иностранству 

 

 

У иностранству се пуномоћје може оверити:  

1) У дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије (амбасада 

или конзулат) – пуномоћје на српском језику;  

Уколико је пуномоћје оверено у дипломатско-конзуларном представништву Републике 

Србије сматра се да је оверено од стране надлежног органа у Републици Србији и такво 

пуномоћје се прихвата без потребе вршења додатне легализације.  

 

2) Код јавног бележника предметне иностране државе – пуномоћје на службеном 

језику те државе, уз обавезу накнадног службеног превођења на српски језик од 

стране овлашћеног судског тумача у Републици Србији.  

 

• Када је пуномоћје оверено од стране иностраног јавног бележника у држави са 

којом Република Србија има потврђен билатерални уговор4 о међусобном 

ослобађању јавних исправа од легализације, такво пуномоћје се прихвата без 

потребе вршења додатне легализације.  

 

• Када је пуномоћје оверено од стране јавног бележника у држави која је 

потписница Хашке конвенције4 (Конвенција о укидању потребе легализације 

страних јавних исправа), обавезно се доставља и Apostille потврда коју издаје 

надлежни орган предметне државе. Apostille потврда се ставља на само 

пуномоћје или се прилаже као његов додатак. 

 
4 Списак држава са којима Република Србија има потврђене билатералне уговоре о међусобном ослобађању јавних исправа од 
легализације, као и списак држава потписница Хашке конвенције, могу се наћи на званичном сајту Министартсва правде. 
 



 

 

 

• За пуномоћје издато и оверено у држави са којом Република Србија нема 

потврђен билатерални уговор о међусобном ослобађању јавних исправа од 

легализације, нити је та држава  потписница Хашке конвенције, неопходно је 

да се изврши тзв. пуна легализација овере пуномоћја од стране органа  државе у 

којој је пуномоћје оверено сагласно прописима те државе. 

 

Изузеци: 

 

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 

3.  Аустралија је прихватљиво са аспекта Министартсва спољних послова 

Републике Србије ако је оверено на један од три следећа начина: 

✓ Оверено од стране јавног бележника (нотара) оверено Apostille-ом; 

✓ 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; 

✓ Конзулату/амбасади Републике Србије у Аустралији. 

4. Народној Републици Кини је прихватљиво са аспекта Министартсва спољних 

послова Републике Србије ако је оверено на један од 2 (два) следећа начина: 

✓ Конзулату/амбасади Републике Србије у Народној Републици Кини; 

✓ Пуна легализација – овера у надлежном суду НР Кине, Министарству спољних 

послова, Министратсву правде и амбасади Републике Србије. 

У случају да се пуномоћје даје на страном језику, неопходно је да се Банци, уз оверено 

предметно пуномоћје, достави и превод истог на српски језик сачињен од стране 

овлашћеног судског тумача у Републици Србији. 

 

2. Прeзентовање пуномоћја и важећих личних идентификационих документа 

(лична карта или пасош) Банци 

 

Пуномоћник Банци обавезно лично презентује исправно сачињено и оверено пуномоћје 

у ориганлу. 

 

Приликом презентовања исправно сачињеног и овереног пуномоћја, Пуномоћник је у 

обавези да Банци преда на увид и важеће личне идентификационе документе 

(лична карта или пасош): 

 

 

1) Сопствени лични идентификациони документ који је наведен у тексту пуномоћја; 

2) Оверену фотокопију личног идентификационог документа Даваоца пуномоћја, који 

је наведен у тексту пуномоћја и који је коришћен приликом овере пуномоћја односно 

на основу којег је утврђен идентитет код надлежног органа; 



 

 

3) Службени превод пуномоћја на српски језик, сачињен од стране овлашћеног судског 

тумача у Републици Србији за пуномоћје сачињено и оверено на страном језику. 

 

Приликом презентовања пуномоћја Банци, предметно пуномоћје не сме бити старије од  

6 (шест) месеци у односу на датум извршене овере истог. 

 

3. Важење пуномоћја 

Пуномоћје се може применити само једном односно једнократно, у тренутку  подношења 

захтева за дозвољено прекорачење.  

Пуномоћје се сматра важећим до: 

1) дана истека рока важења неког од личних идентификационих докумената наведених 

у пуномоћју или 

2) тренутка смрти Властодавца или Пуномоћника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


