
На основу Закона о меници  („Сл.лист ФРНЈ“ бр.104/46, „Сл.лист СФРЈ бр.16/65, 54/70, 

57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр.46/96) и тачке  1, 22 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета 

 

ДУЖНИК:_________________________________________ 

Улица, број и место__________________________________   ( унети одговарајуће     

ПИБ:______________________________________________   податке за дужника –   

ТЕКУЋИ РАЧУН:___________________________________   издаваоца менице) 

КОД БАНКЕ: ______________________________________ 

 

 

ИЗДАЈЕ:                             МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО  МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја, ул. Кнеза Милоша  бр.96, ПИБ:101527159 

(у даљем тексту: Поверилац) 

 

 Предајемо Вам 1 (једну) бланко соло меницу број ________________ (унети 

серијски број менице) у складу са чланом __. Уговора о превозу ученика у школској 

2022/2023. години на износ од ________________ (_______________________________ 

динара), за добро извршење посла и овлашћујемо ОШ" Вук Караџић“" Ћуприја, ул. Кнеза 

Милоша бр.96, као повериоца да попуни меницу  по основу поменутог члана.    

 ОВЛАШЋУЈЕМО ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја,ул. Кнеза Милоша бр.96, као 

повериоца, за наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста” роком доспећа  

„по виђењу“ са роком важења 15 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла, на 

терет рачуна Дужника код_______________________________________ (унети назив 

банке), а у корист рачуна Повериоца ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја,ул. Кнеза Милоша 

бр.96 840-710660-14 Управа за трезор.    

 Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да 

наплату  изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у 

евиденцију редоследа чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно 

средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна  утврђеног Законом о 

платном промету и прописима донетим на основу овог Закона и истовремено изјављујемо 

да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање 

задужења по основу обавеза из предметног Овлашћења. 

 Меница се може поднети за наплату најраније трећег радног дана од дана доспећа 

обавезе из предметног Уговора. 

        

 

                                                                                                              

                                                                                                Дужник - Издавалац менице 

______________________                

      (место и датум  

издавања Овлашћења)                                              _____________________________ 

                                                                  ( печат)                    потпис овлашћеног лица 


