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Обавештење о начину привремене исплате новчаних средстава  с динарских и 

девизних текућих рачуна корисника платних услуга и пружања услуге новчане дознаке 

Поштовани клијенти, 

У складу са инструкцијом Народне банке Србије, о начину привремене исплате 

новчаних средстава с динарских и девизних рачуна корисника платних услуга и 

пружања услуге новчане дознаке од 21.07.2020. године, обавештавамо Вас да је Српска 

банка а.д. (у даљем тексту: Банка) у периоду трајања епидемије заразне болести 

COVID-19 својим клијентима омогућила следеће услуге: 

- привремена исплата новчаних средстава са динарских и девизних рачуна, 
- реализацију налога за пренос новчаних средстава и новчаних дознака. 

 

Клијенти могу упутити захтев Банци за коришћење наведених услуга и добити све 

потребне информације на следеће начине: 
- за исплату готовог новца и новчаних дознака: 

o на следеће бројеве телефона: 011-3607-223 и 011-3607-291 (у периоду 

од 9 до 17 часова свакога радног дана), 
o на следећи е-маил: ekspozitura@srpskabanka.rs , 

 

 Банка ће омогућити исплату новчаних средстава у својим просторијама  овлашћеном 

лицу на основу једнократног пуномоћја којим се ово лице овлaшћује за подизање 

новчаних средстава са рачуна корисника, ако је испуњен најмање један од следећих 

услова: 

- корисник је лице које је навршило 55 и више година живота; 

- корисник је лице коме се пружају услуге смештаја за одрасле у смислу закона којим се 

уређује социјална заштита; 

- корисник је лице које је ради лечења смештено у здравственој установи; 

- корисник је лице коме је одузета пословна способност или ту способност није стекло; 

- корисник је лице лишено слободе у смислу закона којим се уређује извршење 

кривичних санкција; 

-кориснику није издата платна картица којом може располагати новчаним средствима с 

текућег рачуна. 

Корисник попуњава и потписује образац пуномоћја које је у прилогу овог обавештења 

или га може израдити у слободној форми (написано руком) – у ком случају то 

пуномоћје мора садржати све податке из обрасца пуномоћја. 

Пуномоћје не мора бити оверено код надлежног органа. 

Након пријема пуномоћја од стране овлашћеног лица, Банка врши увид у лична 

документа корисника и овлашћеног лица (лична карта/пасош). Неопходно је да 
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овлашћено лице поднесе банци на увид важеће личне документе и корисника и 

овлашћеног лица (не њихове копије или копије очитаних докумената). 

Након успешне провере аутентичности пуномоћја Банка врши исплату новчаних 

средстава. 

Једнократно пуномоћје се мора доставити приликом сваке појединачне трансакције. 

Кориснику се у складу са одредбама „Инструкције о начину привремене исплате 

новчаних средстава с динарских и девизних рачуна корисника платних услуга и 

пружања услуге новчане дознаке“ од 21.07.2020. године у једној банци месечно може 

исплатити највише 100.000,00 динара у готовом новцу, односно износ ефективног 

страног новца чија динарска противвредност по званичном средњем курсу није већа од 

100.000,00 динара, при чему се у наведени износ не урачунава новац који се исплаћује с 

рачуна корисника по основу пензије, као ни новац који је на текући рачун корисника 

пренет по основу других давања јавних средстава. 

Прилози:  

- Пуномоћје за подизање средстава – са динарских и девизних рачуна;  

- Пуномоћје за подизање средстава – новчане дознаке;  

 

Београд, 22.07.2020. године.                            

 

                                                                                                                 СРПСКА БАНКА а.д.                       
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Прилог 2 

Пуномоћје за подизање средстава-новчана дознака 

Ја, 

 
 (име и презиме) (ЈМБГ) 

 
(адреса) 

овлашћујем: 

 
 (име и презиме) (ЈМБГ) 

 
(адреса) 

1 

да на име новчане дознаке__________________________________________ којује 

послао 
2 

     подигне     готовину     у                 износу 

_____________________________________________4. 

 

 

 

Напомена: Пуномоћје се примењује једнократно. 

2020. 

год. 
(место) 

Пуномоћје даје: 

           

   (потпис) 

                                                                                                

 

 Унети ознаку/број новчане дознаке. 
2 Унети име и презиме платиоца новчане дознаке. 
3 Унети износ и ознаку валуте: RSD/EURfUSD и др. Нпр. „100 EUR“. 

Унети износ и ознаку валуте словима. Нпр. „сто евра” 
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