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УВОД 

 

 

 

 

 

Меница спада у ред хартија од вредности. Зато је битно на почетку се осврнути на 

појам и садржај самих хартија од вредности. 

Под хартијом од вредности подразумевају се оне исправе које испуњавају следеће услове: 

- да су то писмене исправе, 

- даје у тим исправама означено неко грађанско (лично) право и 

- да је постојање (и могућност остваривања) тог права тесно повезано са постојањем саме 

исправе (хартије од вредности). 

Хартија од вредности је увек писмена исправа којом се њен издавалац обавезује према 

њеном законском имаоцу да ће испунити обавезу уписану у њој. Самим тим, уколико нема 

писмене исправе, не може да буде ни говора о постојању хартије од вредности. Поред тога, 

код већине ових хартија захтева се да буду састављене у строгој, законом одређеној форми, па 

самим тим оне морају да садрже тачно одређене елементе. 

Хартије од вредности морају увек у себи да имају и неко грађанско (имовинско или 

лично) право, а могу да гласе: на име, по наредби, или на доносиоца. Поред тога, неопходно је 

и постојање могућности ефективног остваривања тог права путем хартије од вредности. 

Хартијама од вредности не сматрају се новчанице, поштанске, таксене и друге марке, 

као ни исправе које су сачињене као доказ неког потраживања (закључнице, признанице и 

др.). Такође, хартијама од вредности не сматрају се ни обични легитимациони папири, којима 

се обавља легитимисање ради остваривања неког права. 

Хартије од вредности одликује чињеница што је право садржано у исправи тесно 

повезано са постојањем хартије од вредности. То истовремено указује да право из хартије од 

вредности не може да се користи без њеног презентирања. Ово начело инкорпорације има 

велику практичну примену. Наиме, у случају губитка, крађе, уништења, или било ког начина 

отуђења хартије од вредности, када дотадашњи ималац хартије од вредности њу не поседује, 

он не може да оствари ни право која су у исправи, односно хартији од вредности била 

садржана, изузимајући случајеве када је законским прописима допуштена могућност 

амортизације. 

У нашој земљи статус хартије од вредности имају следеће исправе: 

- меница;  
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---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 
PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---- 

 

 

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 

RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 

 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  

MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD 
OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO 

DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  
GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ 
NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U 
SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI 

DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM 

FORUMU ILI NA maturskiradovi.net@gmail.com 
 

 

http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:maturskiradovi.net@gmail.com
http://www.maturskiradovi.net/eshop�

