
 

 

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) Закпна п 

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

Зреоанину, усвпјена је следећа:  

 

ОДЛУКА 

п утврђиваоу висине накнаде за слаое пппмена дужницима 

Члан 1. 

Овпм пдлукпм се утврђује висина накнаде кпја ће се зарачунавати власницима ппсебних делпва зграде 

приликпм слаоа адвпкатских пппмена пред утужеое у изнпсу пд 3.000,00 динара пп свакпј пппмени. 

Адвпкатске пппмене се мпгу слати тек накпн штп председник удружеоа или пвлашћени коигпвпђа, 

најпре усменп, а пптпм и писменп, путем средстава електрпнске кпмуникације пппмене дужника за 

неизмиреое дуга према „ББЦ“-у. Укпликп и ппред таквих пппмена, дужник не измири свпје пбавезе 

према „ББЦ“-у, председник има правп и пбавезу да ангажује пвлашћенпг закпнскпг заступника – адвпката 

кпји ће саставити пппмену пред утужеое и зарачунати трпшак пппмиоаоа у изнпсу наведенпм у 

претхпднпм ставу. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Ппједини власници ппсебних делпва у згради „ББЦ“ измирују свпје пбавезе према „ББЦ“-у тек накпн штп 

дпбију писмене пппмене пред утужеое пд адвпката кпјег ангажује „ББЦ“. С пбзирпм да ппстпје реални 

трпшкпви састављаоа пваквих пппмена кап и оихпве дпставе дужницима, неппхпднп је пвај трпшак 

пренети на пне кпји га и прпизвпде. 

 

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 

 


