
НАЗИВ ФИРМЕ (издавалац менице): 
АДРЕСА СЕДИШТА ФИРМЕ: 
МБ: 
ПИБ: 
Текући рачун: 
 
Издаје 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
-за корисника бланко сопствене менице- 

 
 
КОРИСНИК: ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, 18 000 Ниш 
Рачун: 170-0030008613002-09 код UniCredit Bank А. Д. Србија – Београд, позив на број 
03-________ (број захтева за раскопавање) 
 

Предајемо Вам бланко сопствену меницу, серијски број:_____________, и 
овлашћујемо ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, као повериоца, да предату 
меницу може попунити до износа од _____________ (износ из Услова за раскопавање), 
уколико дужник не изврши обавезе из Услова за раскопавање бр. 03-________ од 
___.___.2018. године, потпуно или делимично, издатих од стране ЈП Дирекција за 
изградњу Града Ниша, а као гаранцију обезбеђења квалитета у погледу довођења 
површине јавне намене која се раскопава у првобитно стање. 
 

Овлашћујемо ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, као повериоца, да у 
складу са одредбама Одлуке о раскопавању површина јавне намене („Сл. лист града 
Ниша“, бр. 18/18), може попунити меницу за наплату, за износ дуга из Услова за 
раскопавање и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, у 
складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна 
___________________________ (издаваоца менице), а у корист ЈП Дирекција за 
изградњу Града Ниша. 
 

____________________ (назив фирме-издавалац менице) се одриче права на 
повлачење овог овлашћења, на стављање приговора за дужење и на сторнирање 
задужења по овом основу за наплату. Меница је важећа и у случају да дође до 
промене лица овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних 
субјеката од стране __________________ (назив фирме-издавалац менице). 
 

Меница је потписана од овлашћеног лица за заступање и располагање 
средствима са рачуна _____________________ (назив фирме-издавалац менице) 
текући рачун: _______________________ код __________________ (назив банке). 
 

Ово овлашћење сачињено је у два истоветна примерка од којих један задржава 
___________________ (назив фирме-издавалац менице), а један преузима ЈП 
Дирекција за изградњу Града Ниша. 
 

У Нишу, ___.___.2018. године 
 

 ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
 
 __________________________ 
 ____________________ 
 Примио 


