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ОБАВЕШТЕЊЕ  

О НАЧИНУ ПРИВРЕМЕНЕ ИСПЛАТЕ ПЕНЗИЈА 

 

Поштовани пензионери, 

У складу са Инструкцијом Народне банке Србије о начину привремене исплате пензија 

за лица са навршених 65 и више година живота, молимо пензионере са којима Српска 

банка није успоставила телефонски контакт, да нам хитно јаве за који начин подизања 

пензије се опредељују. 

Постоје три опције: 

1. Да се пензионер определи да изда једнократно пуномоћје лицу у које има 

поверења и да у складу са тим пуномоћјем, оно може да подигне уместо 

пензионера његову пензију и достави му је;  

2. Да се пензионер определи да банка изврши исплату пензије на начин да изврши 

паковање у одговарајући коверат са 3 примерка налога за исплату и у сарадњи са 

ЈП „Поштом Србије“ достави пензију на кућну адресу пензионера. Истовремено, 

пензионер доставља и инфомацију о износу који би му био достављен на кућну 

адресу;  

3. Да пензионер не жели да прихвати ни једну од претходне две опције  (располаже 

платном картицом, располаже средствима путем e-bankinga и слично). 

За пензионере који се определе за прву опцију, Српска банка а.д. Београд ће омогућити 

исплату прихватањем једнократних овлашћења која су од стране клијента - власника 

рачуна дата подносиоцу налога/овлашћеном лицу и која не морају да буду оверена код 

надлежних органа. 

Поступак исплате подразумева издавање једнократног Пуномоћја од стране клијента 

блиској особи у коју клијент има поверења, да у његово име предузме радње у циљу 

исплате. 

Образац Пуномоћја може се преузети у радно време у просторијама Банке или на сајту 

Банке (испод овог обавештења), а прихватаћемо и Пуномоћја у слободној форми – 

писана руком. Пуномоћје мора да буде потписано од стране даваоца 

овлашћења/власника рачуна, на идентичан начин како је власник рачуна потписао 

уговорну документацију у Банци, као и да садржи матичне податке даваоца пуномоћја и 

овлашћеног лица (име, презиме, матични број, адресу становања, бр. ИД документа).  

Банка ће након пријема оригинала Пуномоћја од стране овлашћеног лица, извршеног 

увида у лична докумената власника рачуна и овлашћеног лица, извршити проверу 

телефонским путем, позивањем клијента на број телефона који је ажуриран у архиви 
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Банке, у циљу провере да ли је Пуномоћје заиста дато од стране клијента и под условом 

да пуномоћје задовољава све критеријуме и да је телефонска верификација позитивна, 

овлашћеном лицу извршити исплату означених средстава из пуномоћја.    

У случају да се определите за другу опцију, молимо да поред актуелне адресе наведете и 

износ који желите да Вам доставимо, а који је у оквиру дозвољеног прекорачења. 

Такође вас молимо да нас обавестите уколико сте се определили за трећу опцију. 

Обавештења можете доставити: 

- на е-mail адресу:ekspozitura@srpskabanka.rs, где ћете у наслову (Subjectu) обавезно 

навести Опција 1, или Опција 2, или Опција 3, зависно од тога за коју сте се oпцију 

определили. 

- на контакт телефон: 011-3607-223 и 011-3607-291. 

Унапред се захваљујемо на сарадњи и ажурности у одговору. 

Срдачан поздрав, уз најбоље жеље. 

Прилог 1 – Пуномоћје за подизање средстава  

 

Београд, 25.03.2020. године                                                             СРПСКА БАНКА а.д.                       
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