
 

 На основу члана 18. став 1. тач. 2) и 3) Закона о Народној банци Србије 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 
44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 ‒ одлука УС и 44/2018), а 
ради спровођења Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018, 78/2018 и 
22/2019) и Одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и 
гашења текућих рачуна („Службени гласник РС", бр. 55/2015, 82/2017 и 
69/2018), за потребе исплате једнократне новчане помоћи у складу са 
Уредбом о формирању привременог регистра и начину уплате 
једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике 
Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих 
пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 
(„Службени гласник РС”, бр. 60/2020), гувернер Народне банке Србије 
доноси 
 
 

И Н С Т Р У К Ц И Ј У 
О НАЧИНУ ИСПЛАТЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ  

ПУНОЛЕТНИМ ДРЖАВЉАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ С ПОСЕБНИХ 
НАМЕНСКИХ РАЧУНА 

 
 
 1. Овом инструкцијом привремено се уређује начин исплате готовог 
новца на име једнократне новчане помоћи у износу од 100 евра у 
динарској противвредности у складу са Уредбом о формирању 
привременог регистра и начину уплате једнократне новчане помоћи свим 
пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања 
негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 
изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС”, бр. 60/2020 – у 
даљем тексту: Уредба) пунолетним држављанима Републике Србије 
којима се, у складу са Уредбом, отвара посебан наменски рачун за уплату 
ове једнократне новчане помоћи, а који због здравственог стања или 
других оправданих разлога нису у могућности да лично подигну готов 
новац са тог рачуна у пословним просторијама банке, као и у пословним 
просторијама ЈП „Пошта Србије“ ако банка пружа својим корисницима 
услугу исплате новчаних средстава са рачуна у сарадњи са ЈП „Пошта 
Србије“  (у даљем тексту: корисник). 
 
 2. Банка је дужна да омогући корисницима исплату новчаних 
средстава с посебног наменског рачуна из тачке 1. ове инструкције 
исплатом новчаних средстава у просторијама банке овлашћеном лицу, на 
основу једнократног пуномоћја којим се ово лице овлашћује за подизање 
новчаних средстава с тог рачуна корисника (у даљем тексту: пуномоћје).
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 3. Исплата новчаних средстава на начин из тачке 2. ове инструкције 
врши се овлашћеном лицу по пуномоћју, уз обавезу давања банци 
примерка тог пуномоћја и стављања на увид личних докумената 
овлашћеног лица и корисника. 
 
  Изузетно од става 1. ове тачке, исплата новчаних средстава за 
кориснике – пословно неспособна лица која не могу самостално да 
располажу новчаним средствима једнократне новчане помоћи из тачке 1. 
ове инструкције, врши се овлашћеном лицу на основу увида у јавну 
исправу којом се доказује овлашћење за располагање oдговарајућом 
имовином тог корисника и лична документа овлашћеног лица и корисника.  
 
  Пуномоћје се може дати на обрасцу који је одштампан уз ову 
инструкцију као Прилог 1 и њен је саставни део или у форми коју утврди 
банка или у слободној форми – у ком случају то пуномоћје обавезно 
садржи податке из тог обрасца. 
 
  Пуномоћје не мора бити оверено код надлежног органа, а банка 
може коришћењем средстава за комуникацију на даљину проверити с 
корисником аутентичност овог пуномоћја. Банка може проверити и контакт 
податке овлашћеног лица (нпр. позивом броја телефона овлашћеног лица 
по пуномоћју у присуству службеника банке). 
 
 4. Ова инструкција објављује се на интернет презентацији Народне 
банке Србије и ступа на снагу 20. маја 2020. године и важи до 20. јуна 
2020. године.  
 
 
Г. бр. 5496 Г у в е р н е р 
20. маја 2020. године Народне банке Србије 
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