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УДРУЖЕОЕ ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ  
„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН 
ул. Јеврејска бр. 3, 23000 Зреоанин 
Матични брпј: 28241747, ПИБ: 110330723 
Текући рачун брпј: 160-493921-85 кпд ппслпвне банке „BANCA INTESA“ а.д. екппзитура Зреоанин 

 

 

ИЗВЕШТАЈ П РАДУ 
 
 
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 перипд пд августа 2018. гпдине па дп закључнп са 26.12.2018. гпдине, с тим да се финансијски 
извештаји картице пднпсе на перипд са 30.11.2018. гпдине. 
 
ПБАВЉЕНИ ППСЛПВИ ПП ЗАКЉУЧЦИМА СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПД 13.08.2018. ГПДИНЕ: 
 

1. Закључени су нпви угпвпри п псигураоу са Дунав псигураоем, пбезбеђеоу са JUNIOR SECURITY, 
чишћеоу са СПКП СИГУРНПСТ 023 ппд истим услпвима кап штп је тп билп и у претхпднпм перипду, 
а са коигпвпдственпм агенцијпм GLOBAL BOOK ппд нпвим услпвима, уместп месечне накнаде пд 5 
хиљада, сада је 6 хиљада; 

2. Усвпјена нпва пдлука  п прихватаоу трпшкпва пдржаваоа заједничких делпва зграде и 
управљаоа зградпм је имплементирана пд 1. Септембра и сви власници / кприсници лпкала 
плаћају накнаду пд 1.200,00 динара пп лпкалу + 18,76 динара / 1м2 свпг лпкала на име 
инвестиципнпг пдржаваоа; 

3. Нису заппчети радпви на замени крпвне кпнструкције и крпвнпг ппкривача из разлпга штп извпђач 
радпва није мпгап да да гаранције да ће угпвпрени ппслпви бити извршени пре јесеое сезпне и 
киша, такп да су пви радпви кпје је угпвприп ВИДАКПВИЋ ДПП пдлпжени за наредну гпдину; 

4. Урађенп је визуленп графичкп решеое лпга зграде и удружеоа ББЦ, а пвај ппсап је плаћен Ди манп 
студију 18 хиљада динара; 

5. Састављен је и дпстављен свим власницима / кприсницима лпкала у згради ББЦ, детаљан списак 
свих питаоа и пдгпвпра у вези са управљаоем зградпм ББЦ (укупнп 109 питаоа и пдгпвпра); 

6. Прикупљене су ппнуде за угпвараое пбавезнпг текућег пдржаваоа зграде ББЦ и скупштина је 
електрпнским гласаоем изгласала да тп буде фирма АЛФА ПДРЖАВАОЕ. Накпн тпга је закључен 
угпвпр са власникпм те фирме Радпславпм Грапвац; 

7. Решен је прпблем цуреоа впде у лпкалу бр. 49 пд Драгпмира Смиљанића и тп не за првпбитнп 
прпцеоених 50.490,00 динара већ за 12.500,00 динара а радпве је извелп АЛФА ПДРЖАВАОЕ. 
Смиљанић је пп дпгпвпру измирип свпј кпмплетан дуг кпји је у тпм тренутку имап према удружеоу 
у изнпсу пд 42 хиљаде динара; 

8. Пп пдпбреоу скупштине, председник Удружеоа је закључип угпвпр п заступаоу са адвпкатима 
Славкпм Живпм и Тихпмирпм Димкпвић; 

9. 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 учине; 
ВИДАКПВИЋ ДПП је у складу са закључкпм на скупштини пд 13. Августа (тачка 12.) извеп радпве на 
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уградои тпплптне пумпе и развпднпг система за грејаое и хлађеое у приземљу зграде ББЦ п свпм 
трпшку и спремип ппнуду за прикључеое свима пнима кпји тп желе да ураде; 

10. Уклпоена је ппртирска кућица у складу са тачкпм 13. Дневнпг реда предхпдне скупштине, а радпве 
је извелп АЛФА ПДРЖАВАОЕ у пквиру свпјих редпвних активнпсти; 

11. Извршенп је брендираое улазнпг ппртала. Трпшкпви израде бренда су били: 18.000,00 динара, а 
трпшкпви израде и ппставке бренда са пбавезним пзнакама забрана на улазнпм ппраталу су били 
21.720,00 динара и плаћени су Диманп студију; 

 
 
РАДПВИ НА ТЕКУЋЕМ ПДРЖАВАОУ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ЗГРАДЕ: 
 

1. Пкречен је деп улазнпг хпла (ветрпбран) пп уклаоаоу ппртирске кућице. Кречеое је извршилп 
АЛФА ПДРЖАВАОЕ у пквиру угпвпрне пбавезе, а трпшак материјала је изнпсип 2.524,12 динара и 
плаћен је ПГРЕВУ. Псим тпга, накпн уклаоаоа ппртирске кућице ппјавила се пптреба за заменпм 
„амстрпнг2 плафпнских плпча у тпм делу и тп је урађенп у пквиру угпвпрнпг аранжмана са АЛФА 
ПДРЖАВАОЕМ, а трпшак набавке плпча је плаћен ГАБИ ДПП у изнпсу пд 4.053,60 динара. Збпг 
уклаоаоа ппртирске кућице мпрап се ппставити и један нпви лед панел кпји је набављен пд 
ЕЛЕКТРПППРЕМЕ стр за 5.042,00 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 чишћеое плука, а деп према згради бивше „Исхране“ и два пута јер је пн слаба тачка, 
ппштп се круни крпвна тегпла, зачепи вертикални пдвпдни плук према улици и пнда настаје кпритп 
пунп впде између крпва зграде ББЦ и бивше „Исхране“ штп је бип дпсадашои узрпк прпбијаоа 
впде у јужнпм крилу зграде; 

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. У више наврата су вршене маое пправке и замене сијалица у заједничким тпалетима на првпм и 
другпм спрату зграде; 

6. Све време је пбезбеђенп псветљеое свих заједничких прпстприја 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: 
 

1. На писани захтев Смиљанић Драгпмира у ппгледу санације оегпвпг тпалета и птклаоаоа цуреоа 
впде, ангажпванп је АЛФА ПДРЖАВАОЕ пп цени пд 12.500,00 динара уместп ппнуде кпју је дап 
Зпран Такач у изнпсу пд 50.490,00 динара; 

2. На захтев – мплбу двпришнпг суседа, г-дина Лацкп Рпберта, извршенп је чишћеое плука при чему 
је ангажпвана дизалица, а трпшак оенпг ангажпваоа је плаћен ЕЛЕКТРПЛУМЕН ср у изнпсу пд 
4.200,00 динара. Чишћеое је извелп АЛФА ПДРЖАВАОЕ у пквиру угпвпренпг аранжмана; 

 
РАДПВИ НА ИНВЕСТИЦИПНПМ ПДРЖАВАОУ: 
 

1. Маја месеца, накпн пдпбреоа скупштине путем електрпнскпг изјашоаваоа и прихватаоа ппнуде 

фирме „Анђела декпр“ за уградоу нпве степенишне пграде, заппчети су радпви на ппставци пве 

пграде и пни су у мпменту пдржаваое претхпдне седнице скупштине били у завршнпј фази. Псталп 

је билп да се уради пграда у ппткрпвнпј етажи и да се цела пграда пфарба завршнпм бпјпм. У 



3 

 

међувремену, извпђач је испунип све свпје пбавезе и у целпсти му је исплаћен пстатак дуга у изнпсу 

пд 77.160,00 динара и тп у децембру месецу.  

2. Ппстављена је табла пд алу бпнда у улазнпм хплу зграде, а кпја служи за пзначаваое лпкала кап и 

шема зграде са расппредпм лпкала пп етажама. Пмпгућенп је свим власницима и кприсницима 

лпкала у згради да пзначе свпје лпкале на тпј табли. Израда и ппставка је кпштала 25.552,80 динара. 

3. Извршенп је уређеое улазнпг ппртала са ппставкпм нпвпг визуелнпг решеоа и пзнака забране. 

Цена кпштаоа пвпг ппсла је била: 21.720,00 динара а плаћена је Диманп студију. У пквиру пвпг 

ппсла и цене извршенп је пзначаваое лпкала. 

4. Урађенп је и пблагаое заштитнпм фплијпм техничке спбе у бренду ББЦ, а цена израде и ппставке је 

била: 1.560,00 динара и плаћена је Ди манп студију.  

ФИНАНСИЈЕ ББЦ:  

1. На рачуну ББЦ-а кпд ппслпвне банке на дан 24.12.2018. гпдине је билп 7.463,80 динара; 

2. Пд ппчетка гпдине дп 30. Нпвембра (ппследои дан са кпјим смп пд коигпвпдства дпбили 

финансијске картице) укупнп је пстваренп прихпда пп свим пснпвама 1.501.150,98 динара. Пд тпг 

изнпса, пд власника ппсебних делпва зграде је наплаћенп:  1.397.650.98 динара, пд чега су укупне 

уплате ВИДАКПВИЋ ДПП: 269.844,20 и БАНАТ ФИЛМ ДПП: 415.972,46 тј. у збиру: 685.816,66 динара 

или 49,07% пд укупнп наплаћених пбавеза власника ппсебних делпва према ББЦ-у; 

3. 2. Пктпбра 2018. гпдине исплаћен је препстали дуг према БАНАТ ФИЛМ ДПП, а кпји је преузет пд 

пређашое Стамбене заједнице за пптрпшену впду у перипду пд децембра 2016 гпдине дп јула 2017 

гпдине када је прикључак впде преузела регистрпвана СЗ са 182.699,47 такп да нема више 

дугпваоа пп пвпм пснпву. 

4. На дан 30.11.2018. гпдине, ББЦ има ненаплаћених пптраживаоа пд власника ппсебних делпва 

зграде ББЦ у укупнпм изнпсу пд 532.816,67; 

5. На дан 30.11.2018. гпдине, ББЦ није ималп неплаћених, а дпспелих пбавеза; 

6. Удружеое ББЦ има на дан 30.11.2018. гпдине и пбавезу пп пснпву ппзајмица кпје је ВИДАКПВИЋ 

ДПП извршип 2017. гпдине на име финансираоа инвестиципних радпва на згради кпји су 

превазилазили финансијске мпгућнпсти зграде, пднпснп тада регистрпване стамбене заједнице, и  

та пбавеза изнпси укупнп 350 хиљада динара, пднпснп, практичнп је пд претхпдне седнице 

скупштине пдржане 13. Августа умаоена за 300 хиљада, тј. са 650 хиљада сведена је на 300 хиљада. 

ПСТАЛП: 
 

1. У прптеклпм перипду није исплаћивана накнада за рад председника Удружеоа јер за тп није билп 

средстава; 
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У Зреоанину, 26.12.2018. гпдине 
 

 

Председник УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ 

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН, Драган Видакпвић 

 

 

 


