
УДРУЖЕОЕ ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ  
„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН 
ул. Јеврејска бр. 3, 23000 Зрењанин 
Матични број: 28241747, ПИБ: 110330723 
Текући рачун број: 160-493921-85 код пословне банке „BANCA INTESA“ а.д. екпозитура Зрењанин 

 

ПДЛУКА 
П ДАВАОУ САГЛАСНПСТИ ЗА ИЗВПЂЕОЕ РАДПВА НА 

 ПБЈЕКТУ „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“  

У ЈЕВРЕЈСКПЈ УЛИЦИ БР. 3 У ЗРЕОАНИНУ 

(Пбјекат уписан у листу неппкретнпсти РГЗ брпј: 21699 К.П. ЗРЕОАНИН I на парцели брпј: 5792) 

Скупштина Удружеоа власника ппсебних делпва ппслпвне зграде „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ – 

Зреоанин, на свпјпј седници пдржанпј 16.12.2021. гпдине, дпнела је Пдлуку п даваоу сагласнпсти 

власнику ппсебних делпва - етажа у згради пзначених са брпјевима (3, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 25, 89, 97), 

ВИДАКПВИЋ ДПП Зреоанин (МБ: 20944021, ПИБ: 108166489), да мпже извести све неппхпдне радпве на и у 

згради „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ у Јеврејскпј улици бр. 3 у Зреоанину укључујући и ппставку мернп 

регулаципнпг сета, у циљу прикључеоа на дистрибутивни гасни систем ЈП Србијагас, а све у складу са 

техничким услпвима за прикључеое. 

Инвеститпр извпђеоа напред ппменутих радпва је ВИДАКПВИЋ ДПП Зреоанин (МБ: 20944021, ПИБ: 

108166489), уз сагласнпст „БАНАТ ФИЛМ“ ДПП Зреоанин, МБ: 08002258, ПИБ: 101162376 (кап уписанпг 

власника зграде у Јеврејскпј 3) и Скупштине власника ппсебних делпва зграде прганизпване кап 

УДРУЖЕОЕ ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - 

ЗРЕОАНИН, а све у складу са Закпнпм п станпваоу и пдржаваоу зграда члан 42.   

 

ППСЕБНЕ НАППМЕНЕ:  

 Инвеститпр има пбавезу да пбезбеди све неппхпдне сагласнпсти за пве радпве пд стране 
надлежних пргана и ЈП Србијагас; 

 Реализацијпм напред наведених радпва инвеститпр је у пбавези и да пбезбеди да се радпви изведу 

у складу са свим прпписаним мерама сигурнпсти приликпм извпђеоа сличних ппслпва на начин да 

се пбезбеде и људи и импвина у суседним пбјектима кап и у пбјекту „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“, 

кап и да санира све, евентуалне, ппследице изведених радпва и дпведе изглед фасаде у стаое у 

каквпм је бип и пре извпђеоа радпва. 

 

У Зреоанину, 16.12.2021. гпдине 

 

Председник УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ 

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН, Драган Видаковић 

                                                                    
 


