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    СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА 

______________________________ 

______________________________ 

  Скупштина стамбене заједнице 

Датум: ________________. године 

 

 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

Са седнице Скупштине Стамбене заједнице у ул. ________________________________ 

__________________________________________________________________, одржане 

______________________. године, са почетком у ___________ часова. Седницу је 

сазвао и њеним радом руководио _____________________________________________, 

власник посебног дела бр. ______________. 

 

На почетку седнице констатује се да је дневни ред седнице скупштине истакнут у 

складу са чланом 43. Закона о становању и одржавању, као и да у згради има укупно 

_________ посебних делова зграде. 

 

Седници присуствује ________ чланова скупштине, писаним путем се изјаснило 

_______, а електронским путем се изјаснило _______ чланова скупштине, те су у 

складу са чланом 44. ставом 1. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник 

РС", бр. 104/2016) испуњени су - нису испуњени услови за одржавање седнице и 

одлучивање. 

 

Констатује се да је на основу _________ броја гласова усвојен - није усвојен следећи 

дневни ред: 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. ________________________________________________________________________, 

 

2. ________________________________________________________________________, 

 

3. ________________________________________________________________________, 

 

4. ________________________________________________________________________, 

 

5. ________________________________________________________________________, 
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Рад по тачкама дневног реда: 
 

Тачка1: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Тачка 2: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Тачка 3: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Тачка 4: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Тачка 5: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ОДЛУКА – 1 ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Одлука је донета на основу: 

● „за" - _____ гласова;     ● „против" - _____ гласова;     ● „уздржаних" - _____ гласова.         

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

ОДЛУКА – 2 ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Одлука је донета на основу: 

● „за" - _____ гласова;     ● „против" - _____ гласова;     ● „уздржаних" - _____ гласова.      

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

ОДЛУКА – 3 ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Одлука је донета на основу: 

● „за" - _____ гласова;     ● „против" - _____ гласова;     ● „уздржаних" - _____ гласова.    

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

ОДЛУКА – 4 ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Одлука је донета на основу: 

● „за" - _____ гласова;     ● „против" - _____ гласова;     ● „уздржаних" - _____ гласова.    

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Напомена на записник: 

Власници посебних делова својим потписима дају сагласност председавајућем да 

у име стамбене заједнице потпише уговор са организатором професионалног 

управљања. 

НАПОМЕНА: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Председавајући је констатовао да је рад по предложеном и усвојеном дневном реду 

окончан. Овим је седница скупштине стамбене заједнице завршена у _____ часова. 

 

*Саставни део записника и Одлуке су потписи власника посебних делова зграде 

 

        Председавајући 

  

                                                                                                          ____________________                                                                             
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Списак присутних на Седници одржана дана _____________. године у _____ часова, 

у улици _____________________________________________________________,  и 

саставни је део записника са седнице Скупштине стамбне заједнице. 
 

Посебан 

део/стан 
Презиме и име Потпис власника Бр. Телефона 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Председавајући је констатовао да је рад по предложеним и усвојеним дневним реду 

окончан. Овим је седница скупштине стамбене заједнице завршена. 
                                                                     

                                                                                                       Председавајући 

      

                                                _________________________________ 


