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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 УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ „БАНАТСКИ БИЗНИС 

ЦЕНТАР“ – Зреоанин, матични брпј: 28241747, ПИБ: 110330723 (даље: „ББЦ“), а у вези са чланпм 

42. тачка 19) Закпна п станпваоу и пдржаваоу зграда, на седници скупштине „ББЦ“  пдржанпј 

дана: 21.12.2022. гпдине у Зреоанину, усвпјена је следећа:  

 

 

ОДЛУКА 

п птпису ненаплативих пптраживаоа дужника и прекоижаваоу ппгрешних уплата 

Пвпм пдлукпм се утврђују дужници и изнпси дугпваоа према „ББЦ“-у кпја се не мпгу наплатити и 

кпје се имају птписати, кап и ппгрешне уплате дужника кпје треба исправнп прекоижити. 

 

1. Извршити прекоижаваое пптраживаоа и дугпваоа са једнпг на другпг власника 
лпкала:   

 Дуг кпји има Наташа Вујпвић кап претхпдна власница лпкала 27 у изнпсу пд 0,37 динара 
прекоижити на Наташу Вујпвић кап нпву власницу лпкала 43; 

 Прептлату кпју има пп картици „VETERINA DIMIC DOO“ за  lok.27 кап бивши власник у 
изснпсу пд -330.22 динара прекоижити на адвпкатицу Дуоу Миланпв кпја је преузела 
власништвп и права и пбавезе за тај лпкал. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Збпг прпмене власништва над лпкалима дпшлп је дп ппгрешних уплата и  прпкоижаваоа кпје 

треба исправити. 

2. Отписати следећа пптраживаоа: 

 Радпшу Пејпвић, кап бившем закупцу лпкала 48 птписати изнпс дуга пд 95,84 динара,  

 Мимић Мирјани, кап бившпј власници лпкала у згради ББЦ птписати изнпс дуга пд: 
1,640.00 динара 

 „ZLATNE OBRVE UDRUZENJE ZENA UMETNIKA“ кап закупцу лпкала бр. 62 птписати дуг у 
изснпсу пд 12,068.00 динара јер је удружеое ликвидиранп и никакве су шансе за наплату; 

 „FILIP NADLAČKI PR SIRPEK" бивши закупац лпкала бр. 35 птписати дуг у изнпсу пд 1,556.44 
динара јер је пптраживаое малп и неисплативп је ппкретати судски ппступак и 
прпизвпдити трпшкпве. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Наведена пптраживаоа се птписују збпг тпга штп су на картицама исказани дугпви у малим 

изнпсима, или су бивши власници, пднпснп закупци недпступни (неппзнатe оихпве адресе и 

кпнтакти), или су им фирме ликвидиране - затвпрене, а трпшкпви евентуалнпг судскпг ппступка би 

били несразмернп већи пд кпристи или би извеснп били несупешни. 
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3. Прекоижити више уплаћена средства на ванредни прихпд удружеоа: 

 „RADAKOVIĆ 023 DOO“ за изнпс претплате пд -1.28 динара јер је фирма ликвидирана и 
нема кпме да се изврши пренпс више уплаћених средстава; 

 АГЕНЦИЈА ИМПЕРИЈУМ за изнпс претплате пд -3.85 јер је угашена агенција и изнпс је мали. 

 „DIE HANSE INVESTGRUPPE AG“ Нпви Сад изнпс претплате пд -800.68 динара 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Неппхпднп је извршити прекоижаваое више уплаћених средстава на рачун ББЦ-а на име 

ванредних прихпда, а збпг тпга штп су и накпн ппкушаја сравоеоа картица пстали без пдгпвпра 

пд бивших кприсника и штп су изнпси таквих пптраживаоа мали, или су фирме затвпрене, а већ 

више гпдина се прпвлаче крпз картице задужеоа. 

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“ 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 

 

 

 

 

 

 


