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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 

2020. 
 
Пвај извештај п раду УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ „БАНАТСКИ БИЗНИС 
ЦЕНТАР“ – ЗРЕОАНИН (даље: ББЦ), представља редпвни извештај 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 2020. гпдину. 
 
2020. гпдину је пбележила пандемија кпрпне и сви прпблеми кпји су ишли уз пву дп сада не забележену 
пптешкпћу са кпјпм смп се сви супчили. 

Скупштина удружеоа ББЦ-а пп први пут није пдржана „уживп“, а чланпви су се изјашоавали пп питаоима 
кпје разматра скупштина у два наврата на седницама путем електрпнске кпмуникције (електрпнскпм 
ппштпм). 

Ипак, и ппред свега, мпже се рећи да је за ББЦ дпбрп искпришћена гпдина у кпјпј су изведене две 
капиталне пперације: замена дптрајале крпвне кпнструкције и ппкривке, кап и уградоа вентилаципнпг и 
климатизаципнпг система на првпм спрату. 

Псим тпга, дпгпвпрени су и радпви на рекпнструкцији фасаде у нпвембру месецу, али су збпг лпшег 
времена пдлпжени и пни ће се извести на прплеће 2021. гпдине, а пчекује се да тп буде ппчеткпм априла 
месеца. 

Кпмплетан преглед битних активнпсти у вези са пдржаваоем згаде ББЦ мпжете видети у наставку: 
 
РАДПВИ НА ТЕКУЋЕМ ПДРЖАВАОУ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ЗГРАДЕ: 
 

1. У пквиру угпвпрнпг аранжмана са АЛФА ПДРЖАВАОЕМ редпвнп су меоане сијалице у заједничким 
тпалетима и пдржавана ел. инсталација за шта је утрпшенп у ЕЛЕКТРП ППРЕМИ 5.430,00 ДИНАРА И 
маоа интервенција у тпалету на спрату за шта је утрпшенп у ПИНКУ 230,00 динара. Ппстављенп је 
недпстајуће стаклп на техничкпј спби на првпм спрату за шта је утрпшенп у СТАКЛ ДПП 1.320,00 
динара. Замеоене су пштећене плафпнске плпче кпје су набављене у ГАБИ ДПП у изнпсу пд 
12.528,00 динара; 

2. Редпвнп, три пута недељнп је пбављанп чишћеое заједничких прпстприја у згради ББЦ, са 
изнпшеоем смећа, а кпје се врши у склппу закљученпг угпвпра п чишћеоу са фирмпм „СПКП 
СИГУРНПСТ 023“; 

3. Извршенп је редпвнп гпдишое чишћеое плука; 
4. Уреднп се спрпвпде све дпгпвпрене активнпсти на мпнитпрингу зграде пд стране фирме JUNIOR 

SECURITY и ппдршци у пбезбеђиваоу пбјекта пд стране фирме ПАТРПЛ 023; 
5. Све време је пбезбеђенп псветљеое свих заједничких прпстприја и вентилација зграде према 

утврђенпм раднпм времену зграде и снабдеваое впдпм целпкупне зграде и уреднп се измирују све 
пбавезе зграде за заједничку пптрпшоу струје и впде.  

 
ВАНРЕДНИ РАДПВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ: 
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Ванредних радпва и хитних интервенција није билп, али је вреднп истаћи да је накпн две прпвале у лпкале 
у тпку раднпг времеба ББЦ а у сарадои са ЈУНИПР СЕКЈУРИТИ пмпгућенп свим власницима и закупцима 
лпкала кпји тп желе да им се угради алармни систем и увеже са видеп надзпрпм и мпнитпрингпм кап 
услугпм кпју нам пмпгућује пва фирма. 
  
РАДПВИ НА ИНВЕСТИЦИПНПМ ПДРЖАВАОУ: 
 

1. На пснпву пдлуке скупштине пд 11.12.2017. гпдине (тачка 6. Записника са пве седнице) и преузете 
пбавезе члана БАНАТ ФИЛМ ДПП, кап и пдлуке скупштине пд 13.08.2018. гпдине (тачка 12. 
Записника са пве седнице) и преузете пбавезе члана ВИДАКПВИЋ ДПП, изведени су сви неппхпдни 
радпви на вентилаципнпм систему на првпм спрату (инвестиција БАНАТ ФИЛМ ДПП у укупнпм 
изнпсу пд: 930.062,12 динара) и сви радпви на инсталацији система за грејаое и хлађеое 
(инвестиција ВИДАКПВИЋ ДПП у укупнпм изнпсу пд: 1.301.920,35 динара). Систем је пуштен у рад, 
а за оега су се дп сада ппределили и ппчели са кпришћеоем адвпкат Александра Пстпјин и 
коигпвпђа Славица Еремић; Спецификација уграђене ппреме и вреднпсти пп ставкама мпжете 
видети пвде: 

 

SPECIFIKACIJA TROŠKOVA - UGRADNJA KLIMA SISTEMA NA I SPRATU ZGRADE BBC, VIDAKOVIC DOO 

        R.br. Dobavljač Opis Neto iznos PDV BRUTO Placeno  

1 Eurometal inzenjering montaza unutrasnje cevne instalacije 163.200,00 32.640,00 195.840,00 195.840,00  

2 Eurometal inzenjering Spoljna jedinica + hidrobox 677.742,21 135.548,44 813.290,65 813.290,65  

3 SBT Ugradnja+potrosni materijal 193.715,40 38.743,08 232.458,48 232.458,48  

4 Darmatic Fancoili + potrosni materijal 35.253,23 7.050,65 42.303,88 42.303,88  

4 Darmatic Potrosni materijal 15.022,78 3.004,56 18.027,34 18.027,34  

   
1.084.933,62 216.986,72 

 
1.301.920,35  

 

SPECIFIKACIJA TROŠKOVA - UGRADNJA VENTILACIJE NA I SPRATU ZGRADE BBC, BANAT FILM DOO 

       
 

R.br. Dobavljač Opis Neto iznos PDV BRUTO Placeno  

1 Eurometal inzenjering Isporuka opreme za ventilaciju 203.588,26 0,00 203.588,26 203.588,26  

2 Eurometal inzenjering Usluga montaze opreme za ventilaciju 262.950,00 0,00 262.950,00 262.950,00  

3 Klima M Rekuperatori (2 kom.) LGH-100RVX-E 386.269,88 77.253,98 463.523,86 463.523,86  

   
852.808,14 77.253,98 

 
930.062,12  

 
2. На пснпву пдлуке скупштине пд 11.12.2017. гпдине, и преузете пбавезе члана ВИДАКПВИЋ ДПП 

извршени су радпви на замени крпвне кпнструкције и крпвнпг ппкривача зграде ББЦ. Укупна 
инвестиција је изнпсила: 15.791.695,82 динара и у целпсти је финансирана пд стране ВИДАКПВИЋ 
ДПП. Пп пвпм питаоу, препсталп је да се јпш замене плучне вертикале штп ће бити урађенп 
приликпм рекпнструкције фасаде. У вези са пвпм инвестицијпм, приликпм извпђоа радпва, дпшлп 
је и дп штета кпје су узрпкпване углавнпм лпшим временским приликама (билп је некпликп 
пљускпва тпкпм извпђеоа радпва и дпшлп је дп пуцаоа впдпвпдне цеви у Јеврејскпј улици и 
пштећеоа трптпара и кплпвпза испред зграде тпкпм санације штете). С пбзирпм да на 
дугпгпдишои прпблем цуреоа впде са терасе кап и пштећеоа керамике на тераси, ангажпвана је 
специјализпвана фирма кпја је урадила пптпунп нпву изплацију са гаранцијпм пд 5 гпдина чиме је у 
пптпунпсти саниран и пвај вепма велики прпблем кпји је честп изазивап штету на плафпнима у 
заједничким прпстпријама и лпкалима на првпм спрату и у приземљу зграде. Све пве трпшкпве је 
такпђе финансирап ВИДАКПВИЋ ДПП и тп пп следећпј спецификацији: 
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ФИНАНСИЈЕ ББЦ:  

1. На рачуну ББЦ-а кпд ппслпвне банке на дан 31.12.2020. гпдине је билп 417.425,10 динара и нема 

дпспелих неизмирених пбавеза према билп кпм дпбављачу или трећем лицу према кпјем је ББЦ 

преузеп неку пбавезу; 

2. Пд ппчетка 2020. гпдине дп 31. децембра укупнп је пстваренп прихпда пп свим пснпвама 

1.672.035,22 динара. Пд тпг изнпса су укупне уплате ВИДАКПВИЋ ДПП: 241.003,91 и БАНАТ ФИЛМ 

ДПП: 481.558,48 тј. у збиру: 722.562,39 динара или 43,21% пд укупнп наплаћених пбавеза власника 

ппсебних делпва према ББЦ-у; 

3. На дан 31.12.2020. гпдине, ББЦ има акумулираних ненаплаћених пптраживаоа пд власника 

ппсебних делпва зграде ББЦ у укупнпм изнпсу пд 1.061.368,62 штп је тек незнатнп више у пднпсу на 

гпдину дана раније када је тај изнпс бип: 1.028.326,45 динара. У 2020. Гпдини је уппстављен кпнтакт 

са ппјединим власницима кпји су у прпшлпгпдишоем извештају председника наведени кап 

дужници са кпјима није билп кпмуникације јер нам нису били ппзнати оихпви ппдаци п адресама и 

кпнтактима, такп да је направљен сппразум п измиреоу пбавеза са Бплдпрац Љубицпм, Рпцкпв 

Иванпм и Данилпв Душанпм, а препстап је кап јпш неппзнат Сремчевић Александар, лпкал на 

другпм спрату бр. 92 (дуг на дан 31.12.2020 гпдине: 48.285,00 динара).  

Најредпвније су измиривали 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 Бачић, Драган Бпжић, Малеш Мирјана, Терзић Немаоа, 

Кирћански Впјица и Славица, COMPLETE TRANSPORTATION SOLUTION, DIE HANSE INVESTGRUPPE AG и 

на тпме им хвала! 

4. На дан 31.12.2020. гпдине, ББЦ није ималп неплаћених, а дпспелих пбавеза. 

ПСТАЛП: 
1. Председник Удружеоа је у складу са пдлукпм скупштине пвластип адвпката Миленка Дулпвића 

кпји је ппднпсип више пппмена дужницима према удружеоу, накпн чега је више оих пдреагпвалп 

и исплатилп свпја дугпваоа у целпсти или делимичнп, а пд пних са кпјима није билп дпгпвпра 

ппкренуте су прве тужбе 25. децембра 2020. гпдине прптив „СБ КПМПАНИ“ Нпви Сад, закупца 

лпкала бр.  61 и Милије Јпванпвић из Зреоанин, власника лпкала бр. 73 Трпшкпва у вези са 

тужбама није билп, а настаће у виду такси за тужбене захтева када суд дпнесе решеое. Са тужбама 

ће се наставити и у 2021 гпдини; 

2. Дана 17. Априла пдржана је седница скупштине путем изјашоаваоа на даљину (електрпнскпм 

ппштпм) на предлпг председника да се збпг пандемије, а у циљу плакшаоа пплпжаја власника и 

закупаца лпкала, привременп суспендује деп накнада кпји се плаћају удружеоу и тп: II (НАКНАДА 

SPECIFIKACIJA TROŠKOVA - REPARACIJA BBC-a (SANACIJA ŠTETE) 

 
     R.br. Dobavljač Opis Neto iznos Placeno 

1 GABI doo Zamena Armstrong plafonskih ploča  6.960,00 6.960,00 

2 Elektrooprema Zamena oštećene LED rasvete 20.082,00 20.082,00 

3 Euromont 90 Saniranje stete u lokalima na II spratu + hodnik 152.134,28 152.134,28 

4 Izomix sr Hidroizolacija terase 405.920,00 405.920,00 

4 Sasa inzenjering Reparacija trotoara i kolovoza ispred BBC-a 107.375,00 107.375,00 

5 Udruzenje BBC Uplata štete vlasniku Leyle po Sporazumu 9.400,00 9.400,00 

7 Leyla Hair&Make up Nadoknada štete za laminat vlasniku Leyle 21.720,80 21.720,80 

   
723.592,08 723.592,08 
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ЗА ИНВЕСТИЦИПНП ПДРЖАВАОЕ) и III (НАКНАДА ЗА УПРАВЉАОЕ ЗГРАДПМ). Пва пдлука је усвпјена 

већинпм гласпва; 

3. Дурга седница Скупштине Удружеоа власника ппсебних делпва ппслпвне зграде „БАНАТСКИ 

БИЗНИС ЦЕНТАР“ – Зреоанин пдржана је такпђе путем средстава за кпмуникацију на даљину, где је  

на ппзив председника скупштине упућен електрпнскпм ппштпм 18.11.2020. гпдине, у перипду дп 

23.11.2020. гпдине, скупштина се изјаснила електрпнскпм ппштпм у ппгледу избпра извпђача 

радпва на пбнпви фасаде зграде такп штп су се власници 60 лпкала пд укупнп 94 (63,82%) гласали за 

ппнуду ппд редним брпјем 1. фирме „N&T KOLOR“ (брпј ппнуде: 001/2020 пд 11.11.2020. гпдине) из 

Падине. 

У Зреоанину, 24.03.2021. гпдине 
 

Председник УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ 

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН, Драган Видаковић 

 

 


