
На пснпву чл. 21.-23. Закпна п удружеоима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011), чл.  41. – 47. 

Закпна п станпваоу и пдржаваоу зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/2016), кап и чл. 9.-14. Статута 

УДРУЖЕЊА ВЛАСНИКА ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ – 

Зреоанин, матични брпј: 28241747, ПИБ: 110330723 (даље: „ББЦ“), на седници скупштине „ББЦ“  

пдржанпј дана: 26.12.2018. гпдине у Зреоанину, усвпјена је следећа: 

ОДЛУКА 

о коришћењу заједничких просторија и делова зграде „ББЦ“ 

Члан 1. 

Овпм пдлукпм се утврђује мпгућнпст и начин кпришћеоа заједничких прпстприја и делпва зграде кап и 

висина накнаде за кпришћеое истих. 

 

Члан 2. 

Заједничким прпстпријама се сматрају улазнп степениште и хпл са улазним вратима, сви унутрашои 

хпдници, унутрашое степениште са гелендерпм и тераса на другпм спрату, а заједничким делпвима 

зграде се сматрају зидпви зграде и крпв. 

 

Члан 3. 

Власници ппсебних делпва зграде, оихпви закупци / кприсници кап и трећа лица, мпгу кпристити 

заједничке прпстприје и делпве зграде самп ппд услпвпм да претхпднп пбезбеде сагласнпст скупштине 

„ББЦ“. 

 

Члан 4. 

Скупштина је дужна да размптри сваки пристигли захтев у рпку најдуже пд 30 дана пд дана истављаоа, 

а ппднпсипц захтева је дужан да у захтеву тачнп ппише кпји деп заједничких прпстприја или зграде 

жели да кпристи, на кпји начин и кпликп је спреман да плати скупштини „ББЦ“-а накнаду за истп. 

 

Члан 5. 

Овпм пдлукпм се утврђује и пбавеза свих власника ппсебних делпва зграде, оихпвих закупаца / 

кприсника кап и трећих лица кпја су дпсад кпристила заједничке прпстприје и делпве зграде да се у 

рпку пд 30 дана пд дана дпнпшеоа пве пдлуке пбрате скупштини са захтевпм за даље кпришћеое на 

начин какп је тп пписанп у члану 3. и 4. пве пдлуке, у супрптнпм се пбавезују да уклпне све предмете 

кпји се налазе у заједничким прпстпријама или делпвима зграде и тп пдмах, а најдаље у рпку пд 60 

дана пд дана усвајаоа пве пдлуке.  

 

Члан 6. 

Овлашћује се и задужује председник скупштине „ББЦ“ за спрпвпђеое пве пдлуке. 

 

Члан 7. 

Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа, а има се примеоивати ппчев пд 1. Јануара 2019. гпдине 

   

 У Зреоанину, дана 26.12.2018. гпдине 

 

 

 

 



Председник УДРУЖЕЊА ВЛАСНИКА ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ 

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕЊАНИН, Драган Видаковић 

 

 


