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УДРУЖЕОЕ ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ  
„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН 
ул. Јеврејска бр. 3, 23000 Зрењанин 
Матични број: 28241747, ПИБ: 110330723 
Текући рачун број: 160-493921-85 код пословне банке „BANCA INTESA“ а.д. екпозитура Зрењанин 

 

 

ИЗВЕШТАЈ П РАДУ 
 
Пвај извещтај п раду УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ „БАНАТСКИ БИЗНИС 
ЦЕНТАР“ – ЗРЕОАНИН (даље: ББЦ), представља редпвни извещтај преседника и закпнскпг заступника ББЦ-
а, у складу са Статутпм ББЦ-а и пбавезама кпје прпизилазе из Закпна п станпваоу и пдржаваоу зграда и 
пбухвата перипд пд 26.12.2018. гпдине, па дп закљушнп са 15.12.2019. гпдине, с тим да се финансијски 
извещтаји и картице пднпсе на перипд са 30.11.2019. гпдине. 
 
ПБАВЉЕНИ ППСЛПВИ ПП ЗАКЉУЧЦИМА СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПД 26.12.2018. ГПДИНЕ: 
 

1. Пмпгућенп је свим власницима - кприсницима лпкала кпји имају активне фирме у ББЦ-у да п 
трпщку скупщтине ББЦ пдщтампају и ппставе назив свпје фирме на табли у улазнпм хплу, а са 
циљем да ппсетипци у згради буду бпље инфпрмисани и лакще прпналазе лпкале кпје траже; 

2. Набављена су 2 птираша за нпге у улазнпм хплу зграде щтп је дппринелп знатнп маоем прљаоу 
хпдника у кищнпм перипду; 

3. Изведени су радпви на вентилаципнпм систему на првпм спрату (инвестиција БАНАТ ФИЛМ ДПП) и 
радпви на развпду инсталације за грејаое и хлађеое (инвестиција ВИДАКПВИЋ ДПП) шиме су се 
ствприли услпви да сви лпкали кпји желе да кпристе грејаое и хлађеое са централнпг система на 
бази тпплптне пумпе тп мпгу да ушине. Пшекује се оихпвп пущтаое у рад дп краја 2019. гпдине; 

4. Развушена је кпмплетна инсталација за интернет и телефпнију у целпј згради дп свакпг лпкала 
(инвестиција фирме JUNIOR SECURITY Зреоанин) и такп пмпгућенп свим лпкалима кпји тп желе да 
се лакп прикљуше кап кприсници;   

5. Прпдужени су угпвпри п псигураоу са Дунав псигураоем, пбезбеђеоу са JUNIOR SECURITY, 
шищћеоу са СПКП СИГУРНПСТ 023, пдржаваоу са АЛФА ПДРЖАВАОЕМ, коигпвпдственпм 
агенцијпм GLOBAL BOOK ппд истим услпвима кап щтп је тп билп и у претхпднпм перипду; 

6. Председник Удружеоа је у складу са пдлукпм скупщтине п пвлащћеоу председника да ппд 
унапред утврђеним услпвима кпјима се неће пптерећивати бучет ББЦ-а сампсталнп пдлуши п 
ангажпваоу адвпката, закљушип нпви угпвпр п правнпм заступаоу са адвпкатпм Миленкпм 
Дулпвићем; 

7. Накпн тпга, ппслате су пппмене дужницима удружеоу и већина оих је накпн ппслатих пппмена 
уплатила свпја дугпваоа, а пнима кпји нису пстављен је рпк дп Нпве гпдине да тп ушине; 
 

РАДПВИ НА ТЕКУЋЕМ ПДРЖАВАОУ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ЗГРАДЕ: 
 

1. У пквиру угпвпрнпг аранжмана са АЛФА ПДРЖАВАОЕМ пкрешене су све заједнишке прпстприје. 
Редпвнп су меоане сијалице у заједнишким тпалетима и пдржавана ел. инсталација укљушујући и 
замену једнпг ел. впда у сутерену за щта је утрпщенп у ЕЛЕКТРПППРЕМИ 13.622,00 динара. 
Замеоенп је укупнп пщтећених 7,2м2 амстрпнг плпша за спущтени плафпн, а трпщак набавке плпша 
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је плаћен ГАБИ ДПП у изнпсу пд 4.053,60 динара. За текуће пдржаваое и набавку ситнпг пптрпщнпг 
материјала је утрпщенп јпщ у ПГРЕВУ 767,68 динара и у ШИППШУ 2.186,30 динара; 

2. Редпвнп, три пута недељнп је пбављанп шищћеое заједнишких прпстприја у згради ББЦ, са 
изнпщеоем смећа, а кпје се врщи у склппу закљушенпг угпвпра п шищћеоу са фирмпм „СПКП 
СИГУРНПСТ 023“; 

3. Изврщенп је шищћеое плука, а деп према згради бивще „Исхране“ и два пута јер је пн слаба ташка, 
ппщтп се круни крпвна тегпла, зашепи вертикални пдвпдни плук према улици и пнда настаје кпритп 
пунп впде између крпва зграде ББЦ и бивще „Исхране“ щтп је бип дпсадащои узрпк прпбијаоа 
впде у јужнпм крилу зграде; 

4. Уреднп се спрпвпде све дпгпвпрене активнпсти на мпнитпрингу зграде пд стране фирме JUNIOR 
SECURITY и ппдрщци у пбезбеђиваоу пбјекта пд стране фирме ПАТРПЛ 023; 

5. Све време је пбезбеђенп псветљеое свих заједнишких прпстприја зграде према утврђенпм раднпм 
времену зграде и снабдеваое впдпм целпкупне зграде и уреднп се измирују све пбавезе зграде за 
заједнишку пптрпщоу струје и впде.  

 
ВАНРЕДНИ РАДПВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ: 
 

1. На захтев г-дина Смиљанића, власника лпкала АМФПРА, изврщена је ппнпвна интервенција и 
санација прпблема цуреоа канализације у оегпвпм лпкалу. С пбзирпм да се радилп п скривенпм 
микрп цуреоу ангажпвана је фирма ZR CLEAN кпја је специјализпвана за рещаваое прпблема у 
впдпвпдним и канализаципним мрежама. Пни су са камерпм прпщли крпз канализаципну цев и 
кпнстатпвали да је на канализаципнпј цеви у лпкалу АМФПРЕ прпбущена бургијпм мала рупа, 
најверпватније приликпм ппстављаоа спущтенпг плафпна у лпкалу. Пвп цуреое се ппјављивалп 
ппмалп, самп у услпвима када су лпкали изнад кпристили тпалет у већпј мери па се затп није мпглп 
детектпвати ни лакп ни брзп. Иакп пваква интервенција на инсталацији у лпкалу (не ради се п 
заједнишкпј инсталацији) није у надлежнпсти скупщтине зграде, урађена је у целпсти санација 
прпблема п трпщку удружеоа и трпщак је изнпсип 17.000,00 динара. Ппднет је захтев Дунав 
псигураоу да се пвај трпщак призна и рефундира; 

2. Изврщена је санација щахта на стази испред зграде кпји се бип урущип и кпји је представљап 
претоу прплазницима. Кпнтактиранп је ЈП ВИК са захтевпм да пни тп ураде међутим пни су 
пдгпвприли да је тп у надлежнпсти скупщтина зграда кпје су прекп тих щахтпва ппвезани са јавнпм 
мрежпм. Збпг тпга се мпралп приступити хитнпј интервенцији и за тај ппсап је ангажпвана фирма 
ЛУМИН а цена извпђеоа радпва је кпщтала 15.000,00 динара; 

3. Изврщена је санација иксне на крпву и замена тегпле на опј кпја је узрпкпвала цуреое низ зид у 
хпднику са степенищтем. Радпве је изврщип ZR CLEAN пп цени пд 13.000,00 динара; 

4. Збпг цуреоа на севернпм калкану и прпбијаоа впде у лпкале Драгана Бпжића на другпм спрату, у 
децембру је ангажпвана предузетнишка радоа Милпща Чаншара кпји је урадип лимену ппщивку и 
защтиту пд прпбијаоа впде. Пвај трпщак изнпси 21.000,00 динара; 

5. Саниран је плук на згради ппред улаза у Јеврејскпј улици кпји је заптретип да падне и ппвреди 
некпг пд прплазника. Пвп је урадилп АЛФА ПДРЖАВАОЕ у пквиру угпвпрнпг аранжмана текућег 
пдржаваоа. 

 
РАДПВИ НА ИНВЕСТИЦИПНПМ ПДРЖАВАОУ: 
 

1. Урађен је нпви сливник на тераси на другпм спрату кпји је бип узрпшник цуреоа впде на првпм 
спрату у хпднику и лпкалу бр. 66 Радпве је изврщип ZR CLEAN пп цени пд 7.000,00 динара; 

2. Изведени су радпви на вентилаципнпм систему на првпм спрату (инвестиција БАНАТ ФИЛМ ДПП) и 
радпви на развпду инсталације за грејаое и хлађеое (инвестиција ВИДАКПВИЋ ДПП) шиме су се 
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ствприли услпви да сви лпкали кпји желе да кпристе грејаое и хлађеое са централнпг система на 
бази тпплптне пумпе тп мпгу да ушине. Пшекује се оихпвп пущтаое у рад дп краја 2019. гпдине; 

3. Развушена је кпмплетна инсталација за интернет и телефпнију у целпј згради дп свакпг лпкала 

(инвестиција фирме JUNIOR SECURITY Зреоанин) и такп пмпгућенп свим лпкалима кпји тп желе да 

се лакп прикљуше кап кприсници; 

4. Нису ни пве гпдине заппшети радпви на замени крпвне кпнструкције и крпвнпг ппкриваша из 

разлпга щтп је дпщлп дп прпмене прпписа ПП защтите и неппхпднпсти нпве израде Извпђашких 

прпјеката, такп да су пви радпви кпје је угпвприп ВИДАКПВИЋ ДПП пдлпжени за наредну гпдину а 

рпк за заврщетак пвих радпва пп рещеоу надлежнпг пргана је 1. август 20120. гпдине. ВИДАКПВИЋ 

ДПП је закљушип угпвпр са РЕЉА ЈУНИПРПМ фирмпм кпја ће извпдити радпве и утврђена је 

динамика пп кпјпј ће се пвај ппсап пбавити у јулу месецу 2020. гпдине; 

5. Нису извпђени ни радпви на рекпнструкциј степенищта из разлпга щтп је прпцеоенп да је бпље да 

се претхпднп заврще ппслпви на рекпснструкцији крпва и фасаде. 

ФИНАНСИЈЕ ББЦ:  

1. На рашуну ББЦ-а кпд ппслпвне банке на дан 20.12.2019. гпдине је билп 309.685,20 динара; 

2. Пд ппшетка гпдине дп 30. Нпвембра (ппследои дан са кпјим смп пд коигпвпдствене агенције 

дпбили финансијске картице) укупнп је пстваренп прихпда пп свим пснпвама 1.460.870,01 динара. 

Пд тпг изнпса, пд власника ппсебних делпва зграде је наплаћенп:  1.446.274,66 динара, пд шега су 

укупне уплате ВИДАКПВИЋ ДПП: 300.445,10 и БАНАТ ФИЛМ ДПП: 424.697,72 тј. у збиру: 725.142,82 

динара или 50,14% пд укупнп наплаћених пбавеза власника ппсебних делпва према ББЦ-у; 

3. На дан 30.11.2019. гпдине, ББЦ има акумулираних ненаплаћених пптраживаоа пд власника 

ппсебних делпва зграде ББЦ у укупнпм изнпсу пд 1.028.326,45 динара. У перипду пд 30.11.2019. 

гпдине па дп дана састављаоа извещтаја ненаплаћена пптраживаоа су знашајнп смаоена и тп:  

 Расинац Драган 17.102,00 динара 

 Грпзда Васић 20.000,00 динара 

 Станкп Илић 47.034,00 динара 

Највећи дужник са 30.11.2019. гпдине је БАНАТ ФИЛМ ДПП у укупнпм изнпсу пд 96.464,96 али је та 

фирма уплатила 17.12.2019. рашун у изнпсу пд 47.501,16 динара и није ни пп шему сппрна јер треба 

да се сашини трпјна кпмпензација са СПКП СИГУРНПСТ за међуспбне пбавезе у укупнпм изнпсу дп 

30.554,54 динара а препстала разлика ће бити уплаћена пдмах ппсле тпга.  

Највећи прпблем је тп щтп неки власници нису уппщте дпступни (нема никаквих кпнтакт ппдатака п 

оима нити се ппјављују у згради пднпснп лпкалима): 

 Данилпв Дущан, лпкал у приземљу бр. 39 (дуг: 33,419.60 динара), 

 Бплдпрац Љубица, лпкал на другпм спрату бр. 78 (дуг: 39,732.20 динара)  

 Сремшевић Александар, лпкал на другпм спрату бр. 92 (дуг: 30,063.80 динара) 

Највеће неплатище и људи са кпјима је пстварен кпнтакт и слате пппмене су, али нема адекватне 

реакције су:  

 Рацкпв Иван кпји није нищта плаћап и оегпв дуг је 52.603,22 

 Драгпмир Смиљанић 29,087.92 

 Ђуршпк Павел 38,208.20 

 Град Зреоанин 40,656.40 
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 Кирћански Славица и Впјица 31,345.19  

 Милпрад Љиљак 35,721.33 

 Милан Мркщић 50,429.09 

 Бугаршић Таоа и Снежана 32,599.60 

 Милија Јпванпвић 31,774.10 

 Малещ Мирјана 37,876.39 

Најредпвније измирују свпје пбавезе: 

КРИС КРПС фризерски салпн, ВЕТЕРИНА ДИМИЋ, НИП ЗРЕОАНИН, ВИДАКПВИЋ ДПП, БАНАТ ФИЛМ 

ДПП, Вида Маргит, Александар Пстпјин, Ивица Симпнпвски, ИМПЕРИЈУМ, „General Book”, 

Смиљански Биљана, Гпран Маркпв, Зпран Башић, Драган Бпжић и на тпме им хвала! 

 

4. На дан 30.11.2019. гпдине, ББЦ није ималп неплаћених, а дпспелих пбавеза изузев према 

председнику удружеоа за ппслпве управника зграде за целу 2019. гпдину, а щтп изнпси у бруту: 

498.576,00 динара, пднпснп нету: 315.100,08 динара; 

5. Удружеое ББЦ је измирилп све препстале пбавезе (350 хиљада динара) пп пснпву ппзајмица кпје је 

ВИДАКПВИЋ ДПП изврщип 2017. гпдине на име финансираоа инвестиципних радпва на згради кпји 

су превазилазили финансијске мпгућнпсти зграде, пднпснп тада регистрпване стамбене заједнице. 

ПСТАЛП: 
1. 6.пг децембра 2019. гпдине пп први пут исплаћена је накнада за рад председника Удружеоа на 

ппслпвима управника зграде и тп за перипд пд 01.09.2018. гпдине дп закљушнп са 31.12.2018. 

гпдине у укупнпм изнпсу пд 166.192,00 динара (пднпснп брутп 41.548,00 динара месешнп пд шега су 

ппрези и дппринпси 15.289,66 а нетп накнада председнику 26.258,34 месешнп); 

У Зреоанину, 20.12.2019. гпдине 
 

Председник УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ 

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН, Драган Видаковић 

 

 


