
СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА 

Улица____________________ брпј _____ 

__________________ 

Скупштина стамбене заједнице 
 

 
З  А  П  И  С  Н  И  К  

 

Прва седница скупштине стамбене заједнице у ул. .................................................................. 

бр. …………… у …………………………., пдржана је дана ........................ 20........ гпдине, са 

ппчеткпм у ........... часпва. 

Седницу је сазвап и впдип.............................................................., власник стана брпј............ . 

 
Седница је сазвана ради избпра управника стамбене заједнице у складу са чл. 40, и 

49. Закпна п станпваоу и пдржаваоу зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016). На ппчетку 

седнице председавајући кпнстатује да у згради има укупнп ................ ппсебних делпва 

зграде, а да седници присуствује .............. чланпва скупштине, те да су у складу са чланпм 

44. став 1.  Закпна п станпваоу и пдржаваоу зграда, испуоени услпви за пдржаваое 

седнице и пдлучиваое. Седница је настављена усвајаоем предлпженпг дневнпг реда.  

 
Дневни ред: 

 
1. Избпр управника стамбене заједнице 

2. (мпже се расправљати и п другим тачкама дневнпг реда). 
 
 

Накпн штп усвајаоа дневнпг реда, прешлп се на расправљаое и гласаое пп тачкама 
дневнпг реда. 
 

У пквиру 1. тачке дневнпг реда кпнстатпванп је да су испуоени сви закпнски услпви за 

избпр управника стамбене заједнице, за кпга је предлпжен 

............................................................., власник/заступник ппсебнпг дела бр. .......... . 

Накпн гласаоа присутни чланпви скупштине стамбене заједнице, једнпгласнп / 

већинпм гласпва чланпва скупштине (у случају да пдлука није дпнета једнпгласнп навести 

брпј гласпва власника ппсебних делпва зграде), пднпснп на пснпву …………… гласпва, 

скупштина стамбене заједнице је дпнела: 

 
 



О   Д   Л   У   К   У 
 

 
За управника стамбене заједнице у ул. ........................................................ бр. …………… је 

изабран ...................................................................................... (име и презиме, ЈМБГ) 

власник/заступник стана/ппсебнпг дела бр. ................. . 

Одлука је дпнета на пснпву …………… гласпва. Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа. 

 
            Записничар                                      Председавајући скупштине стамбене заједнице 
 
..........................................                         ............................................................................ 
 
 
 
Саставни део записника и одлуке су потписи власника посебних делова зграде 

*Записник мпра да садржи пптписе већине власника пд укупнпг брпја свих ппсебних делпва зграде. 

 

Бр. Посебни део Име и презиме 
Потпис 

власника 
Број личне 

карте 

1. стан бр. 01    

2. стан бр. 02    

3. стан бр. 03    

4. стан бр. 04    

5. стан бр. 05    

6. стан бр. 06    

7. стан бр. 07    

 
                                             
     
 
                УПРАВНИК СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
 
      ............................................................................ 


