
На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. 

лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља) 

 

Д У Ж Н И К – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

Име и презиме  

ЈМБГ  

адреса:   

 

     

И З Д А Ј Е: 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

серијског броја _______________ 

 

 

КОРИСНИК МЕНИЦЕ 

 

Назив: 

ГОРАН СТАНКОВИЋ ПР ЗАНАТСКА РАДЊА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ 

РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И КУПОПРОДАЈА ПОЛОВНИХ И 

НЕИСПРИТАНИХ РАЧУНАРСКИХ КОМПОНЕНТИ И ОПРЕМЕ ПЦ 

РЕСТОРИНГ 

Седиште:  Фрање Клуза 18В, 11130 Калуђерица 

Матични број:  63069787 

ПИБ:  107897194 

 

1. Менични дужник је у складу са чл. 107. Закона о меници издао 1 (једну) бланко соло меницу, као 

средство обезбеђења наплате свих обавеза које Менични дужник има према Вилењак плус доо 

Београд, по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи бр. _____ од __.__20__.године (у даљем 

тексту: Уговор). 

 

2. Потписник овог Овлашћења је сагласан да Менични поверилац, неопозиво и безусловно испуни 

меницу из тачке 1. овог Овлашћења, са уписивањем места и датума испуњавања менице, датума 

доспећа, укупног износа меничне своте, до висине потраживања Меничног повериоца по Уговору, 

а по основу доспелих, а ненаплаћених потраживања Меничног повериоца на дан доспећа наплате, 

као и места плаћања меничне своте. 

 

3. Менични дужник се овим Овлашћењем безусловно и неопозиво одриче права Приговора на начин 

испуњавања менице и ОВЛАШЋУЈЕ Меничног повериоца да БЕЗУСЛОВНО, НЕОПОЗИВО, 

БЕЗ ПРОТЕСТА, изврши наплату доспелих, а ненаплаћених потраживања на рачун Меничног 

дужника из његових новчаних средстава, односно друге имовине (покретне и непокретне), до 

потпуног измирења обавеза по напред наведеном уговору. 

 

4. Ово овлашћење је пратећи документ уз меницу на коју се односи. 

 

5. Овлашћење је потписано у 2 (два) истоветна примерка од којих Менични поверилац задржава 1 

(један) и Менични дужник 1 (један) примерак. 

 

Место и датум издавања овлашћења:  ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

У Београду дана __.__.202__.године   

  Име и презиме 

  ЈМБГ:  

  лк број                      издата од 

   

  потпис 

 


