
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: 29.03.2021. гпдине у Зреоанину, усвпјена је следећа: 

ОДЛУКА 

п уклаоаоу бесправнп ппстављених предмета на згради „ББЦ“ и уређеоу питаоа истицаоа фирми и 

ппставке сппљних јединица клима уређаја на згради 

 

Тачка 1. 

Овпм пдлукпм се:  

1. утврђује правп Удружеоа да п трпшку власника бесправнп ппстављених предмета на и у згради 

ББЦ-а изврши уклаоаое истих; 

2. пбавезује Удружеое да пбезбеди адекватне рекламне панпе (кпм 2) на кпјима ће п трпшку 

удружеоа на адекватан начин ппставити – истакнути фирме свих власника ппсебних делпва кпји 

сада имају ппстављене свпје табле на улазу у зграду и пмпгућити свим будућим власницима – 

кприсницима ппсебних делпва у згради прпстпр за истицаое свпјих фирми; 

3. прпписује се пбавеза свим власницима – кприсницима ппсебних делпва у згради кпји желе да 

ппставе свпје сппљне јединице клима уређаја да тп ураде пп претхпднп пбезбеђенпј сагласнпсти 

Удружеоа ББЦ, уз пбавезнп пбезбеђеое маске за клима уређај и у складу са Решеоем п 

пдпбреоу извпђеоа рекпнструкције на фасади зграде ББЦ кпју је издалп пдељеое за 

урбанизам градске управе Зреоанин а пп пдпбреоу Завпда за заштиту сппменика културе 

Зреоанин. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ: 

1. Уклаоаое свих бесправнп ппстављених ствари на згради ББЦ-а је неппхпднп какп би се мпгли 

извршити сви дпгпвпрени радпви на рекпнструкцији фасаде зграде ББЦ а кпји се извпде у 

складу са Решеоем п пдпбреоу извпђеоа радпва на рекпнструкцији зграде кпје је издалп 

Одељеое за урбанизам Града Зреоанина 15.06.2018. гпдине. 

2. С пбзирпм да су дп дпнпшеоа пве пдлуке, власници ппсебних делпва и оихпви закупци, 

сампвпљнп истицали свпје фирме и рекламе на згради и у улазу у зграду различитих димензија 

и квалитета израде штп је ружилп зграду, а и нарушавалп права псталих власника ппсебних 

делпва, неппхпднп је дпнети пдлуку кпјпм се прпписују унифпрмне димензије и изглед 

рекламних табли – фирми, а све у циљу унапређеоа изгледа и пбезбеђеоа равнпправнпсти свих 

власника ппсебних делпва у згради. Збпг тпга је билп неппхпднп прпписати изглед и димензије 

рекламних панпа на кпјима се мпгу истицари фирме, а да ппстпјећи власници истакнутих табли 

не би трпели штету, Удружеое се пбавезује да п свпм трпшку свим ппстпјећим власницима 

истакне на нпвпппстављеним панпима оихпве фирме. 

3. С пбзирпм да су дп дпнпшеоа пве пдлуке неки власници сампиницијативнп, без сагласнпсти 

скупштине зграде и без билп каквпг реда ппстављали сппљне јединице клима уређаја на фасаду 

зграде или чак у заједничке хпднике зграде чиме су наруживали изглед зграде, али и нанпсили 

штету псталим власницима ппсебних делпва јер су на технички неисправан начин тп чинили и 

тиме практичнп у летоем перипду убацивали тппап ваздух, а зими хладан ваздух у заједничке 

прпстприје, кап и с пбзирпм на тп да је Решеоем п пдпбреоу извпђеоа радпва на 



рекпнструкцији зграде кпје је издалп Одељеое за урбанизам Града Зреоанина 15.06.2018. 

гпдине прпписана пбавеза ппставке сппљних јединица на тачнп пдређеним местима са 

ппставкпм пбавезних маски, билп је неппхпднп усвпјити пвакву пдлуку.  

 

Тачка 2. 

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

 

Тачка 3. 

Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа, а има се примеоивати ппчев пд 1. априла 2021. гпдине 

   

 У Зреоанину, дана 29.03.2021. гпдине 

 

 

 

 

Председник УДРУЖЕЊА ВЛАСНИКА ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ 

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕЊАНИН, Драган Видакпвић 

 

 


