
Да би се обезбедио бољи квалитет живота у насељу Степа Степановић и омогућило 
решавање отворених питања од значаја за целокупно насеље потребно да станари насеља 
наступају као организована заједница. Имајући у виду општу улогу и значај скупштина 
станара, најбржи пут за организовање заједничог наступа на нивоу насеља јесте њихово 
међусобно повезивање, успостављање сарадње и координације.  
 
Удружење станара насеља Степа Степановић као добровољно, непрофитно и нестраначко 
удружење грађана које је посвећено заштити права, интереса и унапређењу квалитета 
живота станара насеља, жели да иницира и стара се о координацији заједничког наступа 
скупштина станара у насељу. Осим тога, својим капацитетима Удружење станара насеља 
Степа Степановић може да скупштинама станара пружи стручну саветодавну подршку и 
друге видове партнерске сарадње у решавању специфичних проблема са којима се 
скупштине станара суочавају у свакодневном функционисању.  

 
 

МЕМОРАНДУМ  О  САРАДЊИ 
 

између 
 

Скупштине станара зграде Војводе Степе    , Београд, 
и 

Удружења станара насеља Степа Степановић, Војводе Степе 403В/8, Београд 
 
 
Удружење станара насеља Степа Степановић (у наставку УСНСС) и Скупштина станара 
(у наставку СС) потписивањем овог Меморандума су се сагласили о следећем: 
 

Члан 1. 
 
УСНСС ће редовно обавештавати СС о активностима које предузима у вези са заштитом 
права и интереса станара насеља. 
УСНСС ће редовно, најмање два пута годишње, организовати састанке и консултације са 
СС ради размене информација и стицања бољег увида у активности, капацитете и ресурсе 
које има УСНСС, као и увид у активности и проблеме СС. 
Размена информација може бити и чешћа, путем средстава електронске комуникације. 
  

Члан 2. 
 
СС ће у складу са својим сазнањима указивати УСНСС на проблеме који притискају њене 
станаре, као и проблеме у испуњавању законских обавеза који су узроковани чињењем 
или нечињењем субјеката на које СС не може да утиче. 
УСНСС ће у складу са искуствима и сазнањима других СС и својих чланова пружити 
информације, стручну саветодавну подршку и друге врсте помоћи СС у решавању 
проблема, у мери у којој ресурси УСНСС то дозвољавају. 
 



Члан 3. 
 
У специфичним случајевима у вези са реализацијом иницијатива и активностима УСНСС 
које се односе на остваривање општих интереса станара насеља, СС ће на предлог УСНСС 
размотрити исте и изјаснити се о њима.  

 
Члан 4. 

 
УСНСС и СС ће одредити по једног представника који ће се старати о међусобној 
комуникацији.  
Представник СС ће имати улогу члана Саветодавног одбора УСНСС, у складу са 
Статутом УСНСС, чиме ће бити омогућено да СС учествује у процесу планирања 
иницијатива и активности стратешког и оперативног карактера од значаја за целокупно 
насеље које ће УСНСС реализовати. 
Представник СС ће о активностима УСНСС обавештавати станаре своје зграде.  
 

Члан 5. 
 
УСНСС ће у потпуности поштовати независност деловања и рада СС, као и комплексност 
обавеза које СС има у  свакодневном функционисању. 
УСНСС нема право да у име СС потписује уговоре, преузима обавезе и договара деловање  
позивајући се на овај Меморандум. 
Све заједничке активности и деловање СС и УСНСС, као и сарадња која из овог 
меморандума проистиче, морају бити у складу са законима Републике Србије. 
 
 

Члан 6. 
 

Меморандум о сарадњи ступа на снагу даном потписивања, а закључује се на неодређено 
време. Свака страна га може раскинути једнострано, слањем писменог обавештења. 
 

Члан 7. 
 
Меморандум је састављен у два истоветна примерка од којих свака Страна задржава по 
један. 
 
у Београду 
    године 
 
 За Скупштину станара      За УСНСС 
 
              
 
контакт адреса за електронску пошту:        
 
контакт телефон:         


