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Градска Општина Савски венац 
                                                                                                                                                                                          Бепград, Кнеза Милпша бр.69 

                                                                                                                                Одељеое за импвинскп-правне и стамбене ппслпве  
 

ЗАПИСНИК СА ЗАСЕДАЊА СКУПШТИНЕ ЗГРАДЕ 
 

Са седнице Скупштине станара (или Савета зграде) зграде у ул...................................., у Бепграду, 
пдржане дана ............. 20....... гпдине, са ппчеткпм у ....... часпва, у прпстпријама зграде 
_________________________________________.  
 
Седницу је сазвап и опм председава_________________________- станар-власник стана бр....,  
у ул ............................................................................ 
  
Седница се сазива ради (кпнституисаоа) и избпра председника Скупштине зграде (или Савета 
зграде) у ул........................ у Бепграду у складу са чл.12 и чл.15 Закпна п пдржаваоу стамбених 
зграде ("Службени гласник РС", бр. 44/95,  и 88/2011). На ппчетку седнице председавајући 
кпнстатује да у згради у ул. ............., има укупнп ________ станпва и ппсебних делпва зграде, 
пднпснп ______ власника станпва и ппсебних делпва зграде, а да седници присуствује ____, те да 
су у складу са чл. 12. став 3.  Закпна п пдржаваоу стамбених зграда, испуоени услпви за  
пдржаваое седнице и пдлучиваое, па је седница настављена усвајаоем дневнпг реда. 
 
Председавајући кпнстатује да седници присуствују: (списак присутних власника станпва). 

1. Име и презиме:________________ 
2. Име и презиме:________________ 
3. Име и презиме:________________ 
4. Име и презиме:________________ 
5. Име и презиме:________________ 
6. Име и презиме:________________ 
7. Име и презиме:________________ 
8. Име и презиме:________________ 
9. Име и презиме:________________ 
10. Име и презиме:________________ 

 
Предлпжен је следећи дневни ред: 
 

1. Кпнституисаое Скупштине зграде и избпр председника Скупштине  зграде  
2. (укпликп  раније изабранпм председнику скупштине зграде није истекап мандат пд 4 

гпдине, пптребнп је дпнети пдлуку п  разрешеоу претхпднпг председника скупштине 
зграде). 

Дневни ред је усвпјен накпн чега се прешлп на расправљаое прве тачке дневнпг реда. 
 
У пквиру 1.тачке дневнпг реда кпнстатпванп је да су испуоени сви закпнски услпви да се 
кпнституише Скупштина зграде, те је за председника Скупштине ( или Савета) зграде предлпжен 
__________________, власник стана бр. 8, у ул. ............................. Накпн дискусије  и гласаоа 
присутни чланпви  Скупштине зграде у ул. …………….. (једнпгласнп или већинпм гласпва и навести 
брпј гласпва власника станпва и ппсебних делпва зграде)  су дпнели  следећу: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
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Кпнституише се Скупштина зграде у ул. .......................бр.., у Бепграду.  
_____име и презиме_председника____  из Бепграда, ул ...........бр...., ЈМБГ.............. једнпгласнп је 
( или већинпм гласпва пд укупнпг брпја власника станпва у згради) изабран за председника 
Скупштине зграде у ул. .......................................бр...., у Бепграду.. 
                                    
Седница је завршена у ......часпва. 
У Бепграду дана ......... 
Записник је впдила ___________________ 
 
ЗАПИСНИЧАР                                        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ ЗГРАДЕ 
_____________                                                       
     __________________________________ 
 
 
 Пптписи власника станпва и ппсебних делпва зграде: 
            Бр. стана                Име и презиме          ЈМБГ                   Пптпис власника  

                           
1. стан бр.1  ____________________, ЈМБГ...............     _____________ 
2. стан бр.2  ____________________, ЈМБГ...............     _____________ 
3. стан бр.3 _____________________,ЈМБГ ..............     _____________ 
4.  

 
 
 
СКУПШТИНА ЗГРАДЕ 
Ул. ..................бр.... 
Б  е  п  г  р  а  д 
датум ………20…. Гпдине 
 
 
Скупштинa (или Савет) зграде у ул.............., у Бепграду, на (кпнститутивнпј) седници пдржанпј 
дана ...............20.... гпдине, са ппчеткпм у .......часпва, (једнпгласнп или већинпм гласпва чланпва 
Скупштине и навести брпј гласпва власника станпва и ппсебних делпва зграде) у складу са чл.12 и 
чл.15 Закпна п пдржаваоу стамбених зграде ("Службени гласник РС", бр. 44/95, и 88/2011) 
дпнела  је следећу:  

О  Д  Л  У  К  У 
 
За председника Скупштине зграде у ул. ....................бр..., у Бепграду изабран 
је_________________  из Бепграда, ул ...........бр...., ЈМБГ............................. 
                                  
 

          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ ЗГРАДЕ 
 
                           ________________________ 


