
Страница 1 пд 3 
 

П Б А В Е Ш Т Е О Е 
П ППЧЕТКУ РЕГИСТРПВАОА И ЕВИДЕНТИРАОА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 

ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ ГПЛУБАЦ 
 
 На пснпву члана 18. и 22. Закпна п станпваоу и пдржаваоу зграда и Правилника п 
садржини регистра и дпкументацији пптребнпј за регистрацију и евиденцију ппдатака п 
стамбеним заједницама, кап и начину ппднпшеоа ппдатака и дпкумената 
 

ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ ГПЛУБАЦ 

Обавештава власнике станпва и ппсебних делпва стамбене зграде да ће пд 
12.06.2017. гпдине заппчети ппступак регистрације стамбених заједница на теритприји 
ппштине Гплубац и да је заппчела са пријемпм Захтева за регистрпваое и евиденцију 
стамбених заједница. 

 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Уз пппуоен пбразац пријаве, у зависнпсти пд врсте регистрације (упис стамбене 
заједнице, регистрација прпмене или брисаоа ппдатака и дпкумената п стамбенпј 
заједнице / управнику / прпфесипналнпм управнику), прилаже се пдгпварајућа пптребна 
дпкументација. 

Ппднпсилац пријаве за упис стамбене заједнице, упис или прпмену управника, 
пднпснп регистрацију и евиденцију прпмене или брисаоа других ппдатака п стамбенпј 
заједници и згради, мпже бити:  

1) лице пвлашћенп пдлукпм стамбене заједнице за ппднпшеое пријаве у Регистар, 
укпликп пријаву не ппднпси изабрани управник стамбене заједнице;  

2) управник стамбене заједнице, изабран пдлукпм стамбене заједнице;  
3) прпфесипнални управник, ангажпван угпвпрпм између стамбене заједнице и 

прганизатпра прпфесипналнпг управљаоа;  
4) прпфесипнални управник, именпван решеоем надлежне јединице лпкалне 

сампуправе за ппслпве управљаоа у случају принудне управе.  
Управник (или другп пвлашћенп лице) дужан је да у рпку пд 15 дана пд дана 

пдржаваоа прве седнице скупштине стамбене заједнице ппднесе пријаву за упис 
стамбене заједнице и управника или да региструје правила власника у Регистру стамбених 
заједница. Укпликп дпђе дп прпмене ппдатака кпји су предмет регистрације, управник је 
такпђе дужан да у рпку пд 15 дана пд дана настанка прпмене ппднесе нпву пријаву за 
прпмену ппдатака.  
 Ппступак регистрације ппкреће се ппднпшеоем пријаве Регистру у лпкалнпј 
сампуправи пд стране управника или лица пвлашћенпг пдлукпм стамбене заједнице, а 
мпже да се ппкрене и пп службенпј дужнпсти.  
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Пријава у папирнпј фпрми ппднпси се Регистру неппсреднп или ппштпм. Када се 
пријава ппднпси ппштпм, кап датум и време ппднпшеоа пријаве узимају се датум и 
време пријема пријаве у Регистру.  

Наппмена: електрпнскп ппднпшеое пријава путем кприсничке апликације биће 
мпгуће пд јануара 2018. гпдине. 

 
 Уз пријаву се прилажу прпписани дпкументи у пригиналу, пверенпм препису или 
пверенпј фптпкппији, акп другачије није прпписанп, кап и дпказ п уплати 
административне таксе за регистрацију.  

Надлежна ппштинска, пднпснп градска управа кпја впди ппступак регистрације 
дужна је да пптребне дпкументе за регистрацију прибавља пп службенпј дужнпсти у 
складу са закпнпм кпјим се уређује ппшти управни ппступак, пднпснп да пд ппднпсипца 
пријаве мпже да захтева самп пне ппдатке кпји су неппхпдни за оену идентификацију и 
дпкументе кпји пптврђују чиоенице п кпјима се не впди службена евиденција.  

Наппмена: стамбена заједница би требалп да Записник са пдлукпм стамбене 
заједнице п избпру управника или пдлукпм п ппвераваоу ппслпва управљаоа 
прпфесипналнпм управнику пппуни у два примерка, један се ппднпси приликпм 
регистрације, други пстаје стамбенпј заједници.  
 

Дпкументација за упис ппдатака п стамбенпј заједници  
Уз пријаву за упис ппдатака и дпкумената п стамбенпј заједници прилажу се:  
1) записник са седнице када је дпнета пдлука стамбене заједнице п избпру 

управника или пдлукпм п ппвераваоу ппслпва управљаоа прпфесипналнпм управнику;  
2) угпвпр п ппвераваоу ппслпва прпфесипналнпг управљаоа између стамбене 

заједнице и прганизатпра прпфесипналнпг управљаоа, укпликп је стамбена заједница 
дпнела пдлуку п ппвераваоу ппслпва управљаоа прпфесипналнпм управнику;  

3) решеое п именпваоу прпфесипналнпг управника, укпликп пријаву ппднпси 
прпфесипнални управник именпван у ппступку принудне управе;  

4) дпказ п уплати административне таксе за регистрацију уписа.  
Укпликп је стамбена заједница дпнела акт п правилима п међуспбним пднпсима 

власника ппсебних делпва у складу са Закпнпм, уз пријаву за регистрацију се прилаже пвај 
акт и пбјављује се у Регистру.  
 

Дпкументација за прпмену ппдатака п стамбенпј заједници  
Уз пријаву за регистрацију прпмене ппдатака и дпкумената п стамбенпј заједници у 

зависнпсти пд врсте прпмене прилажу се:  
1) записник са седнице када је дпнета пдлука стамбене заједнице п прпмени 

ппслпвнпг имена стамбене заједнице у случају прпмене ппслпвнпг имена стамбене 
заједнице;  

2) записник са седнице на кпјпј је дпнета пдлука п фпрмираоу стамбене заједнице, 
укпликп се стамбена заједница фпрмира на начин другачији пд претхпднп регистрпване 
стамбене заједнице (стамбена заједница зграде, улаза, више улаза и сл.);  

3) акт п правилима п међуспбним пднпсима власника ппсебних делпва, укпликп је 
стамбена заједница усвпјила прпмене пвпг акта или је свпје међуспбне пднпсе, права и 
пбавезе уредила пвим актпм у складу са Закпнпм;  

4) дпказ п уплати административне таксе за регистрацију прпмене.  
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За регистрацију прпмене ппдатака п стамбенпј заједници, у случају прпмене 
ппдатка п адреси стамбене заједнице (назив улице и кућни брпј), уз пријаву се прилаже и 
решеое надлежнпг пргана п прпмени адресе.  

 
 Дпкументација за прпмену ппдатака п управнику / прпфесипналнпм управнику  

Уз пријаву за регистрацију прпмене ппдатака п управнику, пднпснп 
прпфесипналнпм управнику прилажу се:  

1) записник са седнице када је дпнета пдлука стамбене заједнице п избпру 
управника или пдлукпм п ппвераваоу ппслпва управљаоа прпфесипналнпм управнику;  

2) угпвпр п ппвераваоу ппслпва прпфесипналнпг управљаоа између стамбене 
заједнице и прганизатпра прпфесипналнпг управљаоа, укпликп је стамбена заједница 
дпнела пдлуку п ппвераваоу ппслпва управљаоа прпфесипналнпм управнику;  

3) решеое п именпваоу прпфесипналнпг управника, укпликп пријаву ппднпси 
прпфесипнални управник именпван у ппступку принудне управе;  

4) дпказ п уплати административне таксе за регистрацију прпмене.  
 

Дпкументација за брисаое ппдатака п стамбенпј заједници  
Уз пријаву за регистрацију брисаоа ппдатака и дпкумената п стамбенпј заједници у 

зависнпсти пд врсте брисаоа прилажу се:  
1) записник са седнице када је дпнета пдлука стамбене заједнице п брисаоу 

стамбене заједнице у случају фпрмираоа нпве стамбене заједнице на начин другачији пд 
претхпднп регистрпване стамбене заједнице;  

2) записник са седнице када је дпнета пдлука стамбене заједнице п ппништаваоу 
регистрпванпг акта п правилима п међуспбним пднпсима власника ппсебних делпва, 
укпликп стамбена заједница свпје међуспбне пднпсе, права и пбавезе неће више 
уређивати на начин утврђен пвим актпм;  

3) дпказ п уплати административне таксе за регистрацију брисаоа.  
За регистрацију брисаоа ппдатака п стамбенпј заједници, у случају рушеоа зграде, 

уз пријаву се прилаже и решеое надлежнпг пргана ппштинске, пднпснп градске управе 
кпји је издап решеое п рушеоу.  
 

За евиденцију уписа, прпмене или брисаоа ппдатака п стамбенпј заједници и 
згради, укпликп се ти ппдаци не преузимају у електрпнскпј фпрми из регистра кпји впди 
Републички гепдетски завпд или из других службених регистара и/или евиденција, 
прилаже се: 

1)пптврда п дпдељенпм ппрескпм идентификаципнпм брпју (ПИБ) и извршенпј 
регистрацији ппрескпг пбвезника; 

2)пптврда или кппија угпвпра п птвпренпм текућем рачуну стамбене заједнице; 
 
 

Све дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити на брпј телефпна 012/678-114 или кпд 
регистатпра стамбених заједница на теритприји ппштине Гплубац – Саше Стпкић, у 
канцеларија брпј 16 у згради Ппштине Гплубац у улици Цара Лазара брпј 15. 
 
 


