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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 
 
 
Овај 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 ппчетка 2018. Гпдине па дп закључнп са 31.07.2018. гпдине. 
 
РАДПВИ НА ТЕКУЋЕМ ПДРЖАВАОУ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ЗГРАДЕ: 
 

1. 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 „СОКО 
СИГУРНОСТ 023“; 

2. Уреднп се спрпвпде све дпгпвпрене активнпсти на мпнитпрингу фирме JUNIOR SECURITY и ппдршци 
у пбезбеђиваоу пбјекта пд стране фирме ПАТРОЛ 023; 

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

4. 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. Замеоенп је разбијенп стаклп на улазним вратима у зграду; 
2. Накпн пбилних падавина, замеоене су пштећене „амстрпнг“ плпче у заједничким прпстпријама – 

хпдницима; 
3. Интервенисанп је кпд ЕПС дистрибуција на птклаоаоу прпблема нефункципнисаоа једне фазе. 

 
РАДПВИ НА ИНВЕСТИЦИПНПМ ПДРЖАВАОУ: 
 

1. У пквиру дпгпвпренпг и утврђенпг на седници скупштине ББЦ пд 11. Децембра 2017. гпдине, Фирма 

ВИДАКОВИЋ ДОО је тпкпм јуна и јула месеца инвестирала у прву фазу ппставке вентилаципнпг 

система у згради (приземље). Систем је у пптпунпсти изведен у складу са пдпбренпм прпјектнпм 

дпкументацијпм и сагласнпшћу скупштине ББЦ и прикључен је крајем јула месеца на заједничку 

струју зграде. Овај систем кпнстантнп кпнтрплисанп убацује у унутрашопст лпкала свеж сппљашои 

ваздух претхпднп температурнп припремљен, а из хпдника извлачи загађен ваздух ствараоем 

ппдпритиска кпји извлачи и загађен ваздух из лпкала. Инвестиција у вентилаципни систем у 
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приземљу кпштала укупнп: 842.579,10 динара (цца 7.140€). Набављена су два рекуператпра укупне 

вреднпсти 466.033,10 (233.040,15 и 232.992,60) и плаћена услуга исппруке пратећег материјала, 

инсталације и уградое фирми Еурпметал-инжеоеринг у укупнпм изнпсу пд 376.546,00 динара. 

2. 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 састављаоа пвпг извештаја у завршнпј фази. Осталп је да се уради 

пграда у ппткрпвнпј етажи и да се цела пграда пфарба завршнпм бпјпм. Дпгпвпрена вреднпст 

радпва је 1.786€ (у угпвпру: 214.320,00 динара), а дп сада је извпђачу уплаћенп 153.360,00 динара 

са рачуна ББЦ. Кашоеое у предвиђенпј динамици радпва је из пдгпвпрнпсти извпђача. Наиме , 

Зпран Такач, власник фирме „Анђела декпр“ је имап два смртна случаја у ппрпдици и тп најближих 

српдника а и сам је имап здравствених прпблема. Ипак, пбећанп је да ће сви заппчети ппслпви бити 

завршени најкасније дп краја августа месеца.  

3. Накпн извршених инсталатерских радпва на вентилацији, пп пређашоем пдпбреоу скупштине да 

се пптпм мпгу извести радпви на набавци и уградои нпвих спуштених плафпна у приземљу и 

препакиваоу недпстајућих спуштених плафпна на псталим етажама, прганизпвана је набавка 

плафпнских плпча пд фирме „ГАБИ“ у укупнпм изнпсу пд 36.482,00 динара а пптпми и фирма „ЕУРО 

МОНТ 90“ за уградоу амстрпнг плпча кпја је пве радпве извела у приземљу и на првпм спрату за 

укупну вреднпст пд 85.951,20 динара. 

ФИНАНСИЈЕ ББЦ: 

1. На рачуну ББЦ-а кпд ппслпвне банке на дан 31.07.2018. гпдине је билп 32.536,22 динара; 

2. Од ппчетка гпдине дп 31. јула укупнп је пстваренп прихпда пп свим пснпвама  879.211,59. Од тпг 

изнпса, 22.000,00 динара   је прихипд пстварен пд прпдаје пстатака старе степенишне пграде, а 

81.500,00 динара је прихпд пстварен пренпспм нпвца пп пснпву уплата са рачуна претхпдне 

Стамбене заједнице. Дакле, укупнп је наплаћенп пд власника  пснпву наплате пд власника 

ппсебних делпва зграде:  775.711,59 динара, пд чега су укупне уплате ВИДАКОВИЋ ДОО 160.920,00 

и БАНАТ ФИЛМ ДОО 221.640,00 тј. У збиру: 382.560,00 динара или 49,32% пд укупнп наплаћених 

пбавеза власника ппсебних делпва према ББЦ-у; 

3. На дан 31.07.2018. гпдине, ББЦ има ненаплаћених пптраживаоа пд власника ппсебних делпва 

зграде ББЦ у укупнпм изнпсу пд 393.151,59 динара; 

4. На дан 31.07.2018. гпдине, ББЦ има неплаћених, а дпспелих пбавеза у укупнпм изнпсу: 193.154,59; 

5. У 2018. гпдини закључнп са 31. Јулпм, смаоен је укупан дуг према БАНАТ ФИЛМ ДОО, 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  смаоен за 

162.699,47 и сада изнпси јпш 20.000,00. 

6. Удружеое ББЦ има на дан 31.07.2018. гпдине и пбавезу пп пснпву ппзајмица кпје је ВИДАКОВИЋ 

ДОО извршип 2017. гпдине на име финансираоа инвестиципних радпва на згради кпји су 
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превазилазили финансијске мпгућнпсти зграде, пднпснп тада регистрпване стамбене заједнице, и  

та пбавеза изнпси укупнп 650 хиљада динара. 

ПСТАЛП: 
 

1. пп пдпбреоу скупштине ББЦ прпдати су пстаци старе степенишне пграде фирми ЕКОМЕТАЛ за 22 

хиљаде динара, а нпвац је уплаћен на рачун ББЦ; 

2. Раскинут је угпвпр са адвпкатпм Гавранићем из разлпга штп је састављаое пппмена пред тужбу 

радип без накнаде и штп му дпгпвпрени ппсап заступаоа није исплатив. 

 
У Зреоанину, 13.08.2018. гпдине 
 

 

Председник УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ 

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН, Драган Видаковић 

 

 

 


