
СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ГЕНЕРАЛА ВЛАДИМИРА КОНДИЋА 5, 7 и 9 
БЕОГРАД  
 
На основу члана 41. и 50. тачка 6. Закона о становању и одржавању зграда, као и мишљења 
Повереника за информације од јавног значаја ( www.skr.rs/JFQ ), власник посебног дела је у обавези 
да управнику стамбене заједнице достави следеће податке:  
 

1. ПОДАЦИ О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ* 
* Посебан део зграде је посебна функционална целина у згради која може да представља стан, пословни 
простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс. 

Број улаза:  Број посебног дела:  Спрат:  Површина (м2):  
 

2. ПОДАЦИ О ВЛАСНИКУ ПОСЕБНОГ ДЕЛА 

  
Име и презиме:  

ЈМБГ:  

Адреса пребивалишта (адреса из личне карте):  

Удео власништва над посебним делом:  а) 100% б) друго:  

Име и презиме власника преосталог дела  
(ако има више делова):  

Е-мејл: 
(мејлинг групa и електронско гласање)  

Број мобилног телефона:  

Број фиксног телефона:  

У случају Вашег одсуства упишите број телефона и име 
особе коју управник може контактирати уместо Вас:  

У посебном делу живи укупно чланова домаћинства: 
(ради учешћа у заједничким трошковима)  

Да ли се посебан део или њен део издаје у закуп 
(заокружити): а) ДА        б) НЕ 

 
НАПОМЕНА: Власник је дужан да све промене пријави у року од 8 дана од њиховог настанка. 
 

3. ПОДАЦИ О ЗАКУПУ ПОСЕБНОГ ДЕЛА 

  
Уколико се посебан део издаје уписати податке о закупцу:  

Име и презиме – физичко лице 
Назив фирме – адреса седишта фирме закупца  

ЈМБГ (физичко лице) 
МБ (правно лице) Контакт телефон 

   

Уколико издајете стан колико лица живи у њему:   

 
Уколико имате склопљен Уговор о закупу стана дужни сте копију Уговора доставити управнику у року 
од 30 дана од дана склапања Уговора. 



 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су наведени подаци 
тачни те да ћу сваку измену података доставити управнику зграде лично,  преко поштанског 
сандучића стамбене заједнице које се налази на сваком улазу или на е-маил: 
info@stambenazajednica.org.rs.  
 

ДОСТАВЉЕНИ ПОДАЦИ СЕ НЕ ОБЈАВЉАЈУ ЈАВНО 
  
 

Датум попуњавања:  

Име и презиме особе која је попунила:  

Потпис особе која је попунила:  

 
Уколико се формулар доставља електронски, није потребан потпис особе која је попунила. 
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