
Уговор о пуномоћству 

  

Уговорне стране: 

  

1. _____________________________________________________________________ 

(име, презиме, адреса за физичко лице, пословно име, седиште, подаци о лицу 

овлашћеном за заступање за правно лице), као властодавац (у даљем тексту: 

Властодавац), с једне стране и 

  

2. _____________________________________________________________________ 

(име, презиме и адреса), као пуномоћник (у даљем тексту: Пуномоћник), с друге стране 

  

сагласиле су се да дана __________ у _________________ закључе овај уговор како 

следи: 

Члан 1.  

Пуномоћник се обавезује да Властодавца, у његово име и за његов рачун, у целости 

заступа у свим правним пословима пред судовима, државним органима и трећим 

лицима, у којима се Властодавац појављује као странка, у циљу заштите његових права 

и интереса. 

Члан 2.  

Пуномоћник је дужан да на основу овог уговора обавља све правне и фактичке радње за 

које нађе да у повереним заступањима иду у корист Властодавца, а у вези су са судским 

поступцима у којима се Властодавац појављује као странка, као што су подизање или 

повлачење тужбе, признавање или одрицање од тужбеног захтева, закључивање 

поравнања, подношење правних лекова, као и одустајање од истих, предузимање радњи 

у извршном поступку и др. 

Члан 3.  

Властодавац се обавезује да Пуномоћнику, одмах по потписивању овог уговора, изда 

генерално пуномоћје за заступање у споровима из члана 2. овог уговора. 

Члан 4.  

Властодавац се обавезује да стави на располагање Пуномоћнику сву потребну 

службену и другу документацију с којом располаже, а која се односи на вођење судских 

поступака из члана 2. овог уговора. 

Члан 5.  

Пуномоћник је дужан да Властодавца упозори на све последице вођења одговарајућег 

судског поступка, као и да га редовно, писмено или усмено, обавештава о току 

поступка у судским и другим предметима и о правним и другим радњама које је 

предузео. 



Члан 6.  

Властодавац је обавезан да Пуномоћнику накнади све нужне и потребне трошкове које 

Пуномоћник учини у циљу обављања послова Властодавца, као и да му исплати 

награду према важећој адвокатској тарифи. 

Уговорне стране су се споразумеле да се исплата трошкова и награде, на основу 

испостављеног трошковника, врши једанпут месечно, до ____ у месецу за претходни 

месец, уплатом на текући рачун Пуномоћника бр. ______________ код 

______________________________ банке. 

Члан 7.  

Уговорне стране су сагласне да, у случају спречености или одсутности Пуномоћника, 

он одреди свог заменика. 

Члан 8.  

Овај уговор закључује се на неодређено време и производи правно дејство од дана 

потписивања. 

Члан 9.  

Овај уговор престаје сагласношћу воља уговорних страна. 

Овај уговор може престати и отказом једне или друге уговорне стране, уз поштовање 

отказног рока од ______ дана. 

Члан 10.  

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно, а уколико то 

не буде могуће, прихватају надлежност суда у ____________________. 

Члан 11.  

Овај уговор је сачињен у два истоветна примерка, од којих је за сваку уговорну страну 

по један примерак. 

  

  

Властодавац 

__________________ 
  

Пуномоћник 

_________________ 

 


