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Образац бр.4/1 

 

Овлашћење за попуну менице – Менично писмо 

На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИК:_______________________________________________________________ 

(назив и адреса) 

МБ: _____________________________________ 

ПИБ: ____________________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУНИ  И НАЗИВ БАНАКА 

:__________________________________________________________________ 

                                                      

__________________________________________________________________ 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:  

__________________________________________________________________ 

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице) 

ИЗДАЈЕ 

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО  

- за корисника бланко сопствене менице- 

КОРИСНИК:Математичка гимназија , Краљице Наталије 37, 11000 Београд, (у 

даљем тексту: Поверилац) 

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број 

______________________________ (унети серијски број менице), као средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла у поступку јавне набавке број 

ЈНВВбр 1/2015 Набавка услуге – Извођење екскурзија за ученике у школској        

2016/2017. години, Партија/е бр.____назив 

партије/а______________________________. 

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 

________________________ (словима: 

___________________________________________________________________________

________  динара) што је 10% од вредности уговора, и да безусловно и неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са 

свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.  

 

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет 

свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у 

случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања 

приоритета у наплати рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, 

на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за 

наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране 
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овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни 

промет. 

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана након истека уговора.  

 

 ________________________                         МП                     

___________________________________ 

         (место и датум)                                                          ( потпис одговорног лица) 

 

 


