
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

РАЗВОЈНОЈ АГЕНЦИЈИ СРБИЈЕ 

за попуњавање и подношење на наплату бланко менице 

 

 

Издато у Београду,_____________2019. године од стране меничног дужника 

____________________________________________ матични број _______________ ПИБ 

___________________ ради обезбеђења потраживања Развојне агенције Србије, по основу Уговора о 

додели бесповратних средстава за унапређење пословања у оквиру Програма подршке привредним 

друштвима за улазак у Ланце добављача мултинационалних компанија, број ____________ 

закљученог дана_______________2019. године између Развојне агенције Србије  и 

___________________________________________ матични број ____________ ПИБ ______________ 

као корисника бесповратних средстава кога заступа ________________________________.  

У складу са одредбама наведеног Уговора, достављам вам бланко соло меницу са серијским бројем 

_______________ и овлашћујем Развојну агенцију Србије, да у случају неиспуњавања одредаба 

Уговора исту може попунити, са уписивањем клаузуле „без протеста“, места и датума закључења 

Уговора, као места и датума издавања менице, датума попуњавања менице као датума доспећа 

меничне обавезе, укупног износа меничне своте, који по меници, не може бити већи од износа 

доспелих, а ненаплаћених потраживања Развојне агенције Србије од Корисника програма по основу 

горе наведеног Уговора, на дан доспеће плаћања, као и места плаћања меничне своте, а по потреби и 

других меничних елемената и клаузула. 

 

Овим овлашћењем, безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудски, у складу са 

важећим прописима, Развојна агенција Србије, као Поверилац, изврши наплату са свих рачуна 

Дужника-Издаваоца менице, као и на другој имовини, а ради наплате својих потраживања 

проистеклих по наведеном Уговору. 

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног Уговора или 

последњег Анекса проистеклог из њега, дође до промена лица овлашћених за располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена Дужника или оснивања нових правних 

субјеката од стране Дужника.  

 

Достављена бланко меница је потписана: 

 

_________________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по један. 

Ово овлашћење остаје на снази до коначног измирења свих обавеза Корисника програма по основу 

Уговора о додели бесповратних средстава у оквиру Програма подршке привредним друштвима за 

улазак у Ланце добављача мултинационалних компанија број ________________ закљученог дана 

____________ 2019. године. 

 

 

 

Давалац овлашћења 

 

________________________________________ 

(печат и потпис овлашћеног лица) 
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