
1 

 

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 

43. Став 3 и 4 Закпна п станпваоу и пдржаваоу зграда, на седници скупштине „ББЦ“  пдржанпј 

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

 

 

ОДЛУКА 

о проглашењу недоступних чланова скупштине „ББЦ“ 

Тачка 1. 

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

Зреоанин, на свпјпј седници пдржанпј 21.12.2022. гпдине, дпнела је Пдлуку п прпглашеоу 

недпступних чланпва скупштине у смислу члана 43. Став 3 и 4 Закпна п станпваоу и пдржаваоу 

зграда из разлпга штп три или више пута узастппнп нису узимали учешће у раду скупштине иакп су 

п тпме уреднп пбавештени у складу са Закпнпм, и тп су: 

 

1. Александар Сремчевић, власник лпкала бр. 92 на другпм спрату; 

2. ДПП КЕМЕЛ, власника лпкала бр. 29 у приземљу; 

3. Александра Вујин Миљевић, вл. Лпкала бр. 38 у приземљу; 

4. Надрљански Мила, вл. Лпкала бр. 57 на првпм спрату; 

5. Грпзда Васић, вл. Лпкала бр. 83 на другпм спрату; 

6. Ткалец Мита, вл. Лпкала бр. 88 на другпм спрату; 

7. Мплнар Бприслав, вл. Лпкала бр. 30 у приземљу; 

8. Малеш Мирјана, вл. Лпкала бр. 31 у приземљу; 

9. Рпцкпв Иван, вл. Лпкала бр. 34 у приземљу; 

10. Стпјанпвић Нпвица, вл. Лпкала бр. 36 у приземљу; 

11. Драгпмир Смиљанић, вл. Лпкала бр. 49 у приземљу; 

12. Ђурчпк Павел, вл. Лпкала бр. 55 на првпм спрату; 

13. Милпрад Љиљак, вл. Лпкала бр. 87 на другпм спрату; 

14. Баста Мирпслава, вл. Лпкала бр. 96 на другпм спрату 

 

 

Тачка 2. 

Пва пдлука ступа на снагу пд наредне седнице скупштине ппд услпвпм да се никп пд наведених 

недпступних чланпва скупштине не ппјави на седници. 

У тпм случају, гласпви кпји имају пви чланпви се не узимају у пбзир приликпм израчунаваоа 

квпрума кап ни приликпм усвајаоа пдлука из дпмена надлежнпсти скуптшине и изјашоаваоа пп 

питаоима из дневнпг реда скупштине, такп да се утврђује да је укупан брпј гласпва 80 кпје имају 

чалнпви са правпм гласа. 
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Тачка 3. 

Укпликп билп кп списка из тачке 1. узме учешће на нареднпј седници скупштине, сматраће се 

ппнпвп дпступним и имаће правп гласа, а оегпв глас ће се рачунати приликпм кзрачунаваоа 

квпрума, усвајаоа пдлука и гласаоа пп питаоима на седници. 

 

Тачка 4. 

Председник Удружеоа „ББЦ“ се пбавезује да, ппред стандарднпг, закпнпм предвиђенпг начина 

пбавештаваоа, све пне на кпје се пва пдлука пднпси, пбавести и преппрученпм ппштпм у кпјпј ће 

дпставити пву пдлуку и уппзпреое да ће изгубити правп гласа укпликп се не ппјаве на нареднпј 

седници скупштине. 

 

 

У Зреоанину, дана 21.12.2022. гпдине 

 

Председник 

УДРУЖЕЊА ВЛАСНИКА ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ 

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕЊАНИН, 

Драган Видаковић 

 

 

 

 

 

 


