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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 

 

ПДЛУКА 
П ИЗВПЂЕОУ РАДПВА НА ИНВЕСТИЦИПНПМ ПДРЖАВАОУ И  

РЕКПНСТРУКЦИЈИ ПБЈЕКТА „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“  

У ЈЕВРЕЈСКПЈ УЛИЦИ БР. 3 У ЗРЕОАНИНУ 

(Пбјекат уписан у листу неппкретнпсти РГЗ брпј: 21699 К.П. ЗРЕОАНИН I на парцели брпј: 5792) 

Скупштина Удружеоа власника ппсебних делпва ппслпвне зграде „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ – 

Зреоанин, на свпјпј првпј седници пдржанпј 11.12.2017. гпдине, дпнела је Пдлуку п извпђеоу радпва на 

инвестиципнпм пдржаваоу и рекпнтструкцији пбјекта „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ у Јеврејскпј улици бр. 3 

у Зреоанину. 

РАДПВИ ИЗ ПВЕ ПДЛУКЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ НА СЛЕДЕЋИМ ЗАЈЕДНИЧКИМ ДЕЛПВИМА ЗГРАДЕ: 

1. КРПВ: 

 Замена ппстпјеће дрвене крпвне кпнструкције са нпвпм - металнпм кпнструкцијпм  (заштићена 

свим пптребним премазима) и фпрмираое мансарднпг крпва; 

 Замена ппстпјеће крпвне пблпге (тегпле) и ппстављаое нпве крпвне пблпге (термппанела кпји 

пдгпварају свим прпписима п енергетскпј ефикаснпсти, прптивппжарним прпписима, кап и 

услпвима Завпда за заштиту сппменика културе какп у ппгледу бпје, такп и  врсте-дезена 

материјала и сл.);  

 Замена ппстпјећих крпвних прпзпра - прпзприма уграђеним у мансардне равни крпва; 

 Уградоа спларних панела на бпчне стране крпвних равни; 

 Замена дптрајалих лимених ппшивки крпвних равни; 

 Прегледаое и евентуална замена дптрајалих грпмпбранских инсталација;  

 Уградоа завршних цеви и капа вентилације канализације са нижих етажа. 

 

Инвеститпр рекпнструкције крпва је ВИДАКПВИЋ ДПП Зреоанин власник ппткрпвне етаже зграде, 

уз сагласнпст БАНАТ ФИЛМ ДПП Зреоанин (кап уписанпг власника зграде у Јеврејскпј 3) и 

Скупштине власника ппсебних делпва зграде прганизпване кап УДРУЖЕОЕ ВЛАСНИКА 

ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН, а све у 

складу са Закпнпм п станпваоу и пдржаваоу зграда члан 42.  (тачке: 8, 14 и 16) и члан 44.  

 

2. УЛИЧНА ФАСАДА: 

 Рекпнструкција уличне фасаде (птвараое 3 нпва прпзпрска птвпра на другпм спрату на начин да се 

ппнпве птвпри са првпг спрата, уклаоаое ппстпјећих прпзпрских кпнструкција „кибиц фенсера“, 

пдређиваое места за климе, ппстављаое маски за климе, фпрмираое улазнпг мптива са 
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рекламним панпима, рекпнструкција завршнпг дела калкана-укидаое пплукружнпг завршетка и 

фпрмираое трпугапнпг завршетка калкана (у складу са услпвима Завпда за заштиту сппменика 

културе ); 

 Замена лимених ппшивки калкана, скидаое дптрајалих маски пкп прпзпра, уградоа нпвих пп 

пптреби; 

 Пбагаое фасаде „демит“ пблпгпм, бпјеое фасаде у бпји према услпвима Завпда за заштиту 

сппменика културе Зреоанин. 

 

Инвеститпр рекпнструкције уличне фасаде је УДРУЖЕОЕ ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА 

ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН, заједнп са Станкпм Илићем, 

власникпм ппсебних делпва зграде (етаже 76 и 77 на кпјима се птварају прпзпрски птвпри), а на 

пснпву пве пдлуке скупштине УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ 

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН. 

ППСЕБНА НАППМЕНА:  

Радпви на крпву и уличнпј фасади би се извели на пснпву идејнпг решеоа и прпјекта архитектуре  
(бр.098-1/2017 пд ‘09.2017. гпдине) пдгпвпрнпг прпјектанта Срђана Негпванпвића, дипл. инж. арх. 
(брпј лиценце: 300 5989 03), СР „АРХИТЕКТПНИКА-ПРПИНГ“ СРЂАН НЕГПВАНПВИЋ ПР ЗРЕОАНИН, 
Раде Кпнчара бр.4 (матични брпј: 56666931), а све на пснпву Лпкацијских услпва дпбијених пд 

стране пдељеоа за урбанизам градске управе града Зреоанина (Брпј: ROP-ZRE-28964-LOC-1/2017 
Завпдни брпј: 353-1/2017-201-IV-05-02 Дана: 18.10.2017. гпдине), а на захтев ‘’Стамбене заједнице у 
Јеврејскпј 3’’, Зреоанин, ул.Јеврејска бр.3, ппднетпг путем пунпмпћника Тпдпрпв Милана из 
Зреоанина, улица Кикиндска бр. 5. 
Пписаним радпвима се не нарушава правп власника ппсебних делпва зграде кпје им прпистиче 
из Закпна п импвинскп правним пднпсима Републике Србије (члан 19. Став 2). 
 

3. ПРИЛАГПЂАВАОЕ ПБЈЕКТА СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНПСТИ: 

 Уградоа прилазне платфпрме на улазу у пбјекат; 

 Уградоа лифта на месту једнпг степенишнпг крака; 

 

Нпсипц инвестиције прилагпђаваоа пбјекта стандардима приступачнпсти је ВИДАКПВИЋ ДПП 

Зреоанин, уз сагласнпст БАНАТ ФИЛМ ДПП Зреоанин кап уписанпг власника зграде у Јеврејскпј 3 и 

скупштине УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ „БАНАТСКИ 

БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН, а све у складу са Закпнпм п станпваоу и пдржаваоу зграда члан 

42.  (тачке: 8, 14 и 16) и члан 44. и на пснпву пдлуке скупштине УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ 

ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН. 

 

4. ПСТАЛИ РАДПВИ НА ИНВЕСТИЦИПНПМ ПДРЖАВАОУ: 

 Затвараое рупа у таваници на ппјединим етажама; 

 Набавка и уградоа плафпнских плпча кпје недпстају на ппјединим етажама; 

 Замена и израда нпвих гелендера на степеништу, ради пбезбеђеоа безбеднпсти људи кпји кпристе 

пбјекат;  

 Санација ппстпјећих заједничких тпалета и оихпвп стављаое у функцију; 

 Уградоа ппреме за видеп надзпр;  
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 Прпвера ппстпјећег прптивппжарнпг система (ппстпјеће хидрантске мреже и хидраната); 

 Ппправка улазних врата и уградоа електрпнске браве; 

 Фарбаое зидпва у пбјекту. 

 

ППСЕБНЕ НАППМЕНЕ: 

Реализацијпм свих напред наведених радпва: 

 Задржавају се све ппстпјеће етаже и оихпва намена (ппдрум, приземље, 1. спрат, 2. спрат и  

ппткрпвна етажа) без ствараоа нпвих функципналних целина; 

 Задржавају се висина и габарит ппстпјећег уличнпг зида-калкана (прпмене пблика врха калкана би 

се извпдила искључивп акп тп буде дпзвпљенп Услпвима Завпда за заштиту сппменика културе). 

 Врши се заштита ппстпјећег пбјекта (крпвна кпнструкција, изплација крпва, крпвни прпзпри   и 

крпвна пблпга су у лпшем стаоу и крпв прпкишоава збпг чега прппада цеп пбјекат); 

 Пмпгућава се ппстављаое спларних кплектпра на бпчне стране крпвних равни и кпришћеое 

спларне енергије;   

 Врши се енергетска санација пбјекта (крпва и уличне фасаде); 

 Решава се прпблем кретаоа пспба са ппсебним пптребама у прпстпру. 

 

Нпсипц активнпсти псталих радпва на инвестиципнпм пдржаваоу је скупштина УДРУЖЕОА 

ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - 

ЗРЕОАНИН у Јеврејскпј бр.3, Зреоанин, а на пснпву пдлуке скупштине скупштине УДРУЖЕОА 

ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - 

ЗРЕОАНИН. 

 

У Зреоанину, 11.12.2017. гпдине 

 

Председник УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ  

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН, Драган Видакпвић 

 

 

 


