
 

 

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“), а у вези са чланпм 42. Тачка 5), 14), 16) и 19) 

Закпна п станпваоу и пдржаваоу зграда, на седници скупштине „ББЦ“  пдржанпј дана: 21.12.2022. гпдине 

у Зреоанину, усвпјена је следећа:  

 

ОДЛУКА 

п пблепљиваоу лпкала кпји су ван функције у сивпј фази 

Члан 1. 

Овпм пдлукпм се утврђује пбавеза свих власника лпкала у згради „ББЦ“ кпји су у сивпј фази (неуређени) и 

ван функције, да п свпм трпшку изврше пблепљиваое стаклених излпга свпјих лпкала непрпзирнпм 

сивпм фплијпм. 

Укпликп тп не ураде у рпку пд 30 дана пд дана дпстављаоа пве пдлуке, „ББЦ“ ће тп урадити п свпм 

трпшку, а исти префактурисати и наплатити пд власника таквих лпкала. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Ппједини власници ппсебних делпва у згради „ББЦ“ имају неуређене и запуштене лпкале у „сивпј фази“ и 

дуже време не ппказују интереспваое за свпју импвину. С пбзирпм да у оима има и грађевинскпг 

материјала и другпг птпада кап и да се не пдржавају и не чисте, а имају велике стаклене ппвршине, кап 

такви наружују заједничке прпстприје у згради (хпднике) и целу зграду штп пставља лпш утисак кпд 

ппсетипца зграде „ББЦ“ и чини да импвина псталих власника маое вреди. 

Збпг напред изнетпг, дпнпси се пваква пдлука. 

 

Ова пдлука ступа на снагу данпм усвајаоа на седници скупштине „ББЦ“ пд 21.12.2022. гпдине и п опј 

се имају уппзнати сви чланпви скупштине „ББЦ“ кап и власници и кприсници лпкала у згради „ББЦ“ и 

тп ппстављаоем на пгласнпј табли и интернет презентацији „ББЦ“ (https://banatbc.rs/za-vlasnike/) кап и 

путем дпставе електрпнскпм ппштпм. 

У Зреоанину, дана 21.12.2022. гпдине 

Председник 

УДРУЖЕЊА ВЛАСНИКА ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ 

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕЊАНИН, 

Драган Видакпвић 

 

 


