
УДРУЖЕОЕ ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ 

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН 

ул. Јеврејска бр. 3, 23000 Зреоанин 

Матични брпј: 28241747, ПИБ: 110330723 

Текући рачун брпј: 160-493921-85 кпд ппслпвне банке „BANCA INTESA“ а.д. екппзитура Зреоанин 
 

 

ВЛАСНИЦИМА И КПРИСНИЦИМА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ЗГРАДЕ - ЕТАЖА – ППСЛПВНИХ ЛПКАЛА - 

ЧЛАНПВИМА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ 

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ – ЗРЕОАНИН („ББЦ“): 
 

 

На пснпву чл. 9. Статута Удружеоа „ББЦ“, а у складу са пдредбама члана 22. Закпна п удружеоима 

(“Службени гласник Републике Србије”, брпј 51-09) и у вези са чл. 41. – 47. Закпна п станпваоу и 

пдржаваоу зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/2016) 
 

 

САЗИВАМ 

ДРУГУ РЕДПВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ 

УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА  

ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ ЗРЕОАНИН 

У 2018. ГПДИНИ 
 

 

Ппзивате се да дана 26.12.2018. гпдине (СРЕДА) присуствујете другпј редпвнпј седници Скупштине 
Удружеоа „ББЦ“ у 2018. гпдини. 

 

Скупштина „ББЦ“-а ће се пдржати у хптелу Впјвпдина Зреоанин, мала сала на првпм спрату 
(„Рптари“) с а ппчеткпм у 18 часпва.  

 

За седницу Скупштине предлажем следећи: 
 

 

ДНЕВНИ РЕД: 
 

 

1. Ппднпшеое извештаја п раду председника Удружеоа у перипду пд претхпдне скупштине; 

2. Извештај п стаоу финансија скупштине удружеоа ББЦ;  

3. Ппднпшеое извештаја надзпрнпг пдбпра скупштине Удружеоа; 

4. Пбразлпжеое решеоа прпблема цуреоа впде у лпкалу „АМФПРА“ вл. Смиљанић Драгпмира 

5. Презентпваое ппнуде за грејаое и хлађеое лпкала у приземљу зграде ББЦ; 

6. Разматраое ппнуда за набавку прпграма за впђеое ппслпваоа удружеоа ББЦ; 

7. Разматраое ппнуда за израду веб ппртала удружеоа и зграде ББЦ; 

8. Усвајаое пдлуке п кпришћеоу заједничких прпстприја и делпва зграде пд стране власника 

ппсебних делпва „ББЦ“-а; 

9. Усвајаое пдлуке п пбавези власника ппсебних делпва – етажа – ппслпвних лпкала зграде у 

ппгледу пријављиваоа начина кпришћеоа лпкала; 

10. Усвајаое Прпграма пдржаваоа зграде за 2019. гпдину; 

11. Презентпваое предлпга решеоа пбезбеђеоа интернета и телефпније у згради; 

НАППМЕНА: у пквиру пве тачке биће присутан и предлагач решеоа и давапц ппнуде, власник 

фирме JUNIOR SECURITY Данијел Гпмбар; 



12. Разнп 

 
НАППМЕНА:  

Сав  пптребни  материјал  за  рад  и  изјашоаваое  на  скупштини  чланпви  скупштине  дпбијају  у 

електрпнскпј  фпрми  на  пријављену  мејл  адресу  или  мпгу  преузети  у  штампанпј  фпрми  кпд 

коигпвпђе Славице Еремић на првпм спрату у лпкалу – етажи бр. 52 „ББЦ“-а 
 

 

У Зреоанину, дана 21.12.2018. гпдине 
 

 
 
 
 

Председник скупштине 

Удружеоа „ББЦ“ Зреоанин 

Драган Видакпвић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 


