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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 

 

 

ПРПГРАМ ПДРЖАВАОА ЗГРАДЕ ББЦ У 2019. 
 
Овај Прпграм п пдржаваоу зграде ББЦ прпзизилази из пбавезе кпје председник УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА 
ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ – ЗРЕОАНИН (даље: ББЦ), има у 
складу са Статутпм ББЦ-а и Закпнпм п станпваоу и пдржаваоу зграда (чл. 5 тачка 9. ) 
Овај прпграм се пднпси на пдржаваое зграде ББЦ у 2019. гпдини. 
 
ПДРЖАВАОЕ: 
 
Одржаваое зграде јесу све активнпсти кпјима се пбезбеђује пчуваое функција и свпјстава зграде у складу 
са оенпм наменпм, а нарпчитп у циљу редпвнпг кпришћеоа и функципнисаоа зграде 
 
РАДПВИ НА ТЕКУЋЕМ ПДРЖАВАОУ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ЗГРАДЕ: 
 
Текуће пдржаваое је извпђеое радпва кпји се предузимају ради спречаваоа пштећеоа кпја настају 
упптребпм зграде или ради птклаоаоа тих пштећеоа, а састпје се пд прегледа, ппправки и предузимаоа 
превентивних и заштитних мера, пднпснп свих радпва кпјима се пбезбеђује пдржаваое зграда на 
задпвпљавајућем нивпу упптребљивпсти, а радпви на текућем пдржаваоу стана или ппслпвнпг прпстпра 
јесу кречеое, фарбаое, замена пблпга, замена санитарија, радијатпра и други слични радпви 
 
Прпгрампм предвиђени радпви на текућем пдржаваоу у 2019. гпдини: 
 

1. Обезеђиваое редпвнпг, три пута недељнп чишћеоа заједничких прпстприја у згради ББЦ (улазнпг 
хпла, степеништа, хпдника и свих заједничких прпстприја), са изнпшеоем смећа. Овп ће се 
прганизпвати  у склппу закљученпг угпвпра п чишћеоу са фирмпм „СОКО СИГУРНОСТ 023“; 

2. Обезбеђеое Физичкп – техничкпг пбезбеђеое зграде у складу са угпвпрпм предвиђеним 
активнпстима дпгпвпреним са фирмпм JUNIOR SECURITY и ПАТРОЛ 023; 

3. Обезбедити уреднп функципнисаое псветљеоа заједничких хпдника, степеништа и улазнпг хпла 
кап и функипнисаое „паник“ расвете. 

4. Редпвнп прегледаое заједнички впдпвпдне, канализаципне и електрп мреже и оенп сервисираое; 
5. Кречеое степеништнпг прпстпра и хпла зграде.   

 
ВАНРЕДНИ РАДПВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ: 
 
Хитне интервенције су активнпсти кпје се без пдлагаоа извршавају ради заштите живпта и здравља људи, 

оихпве сигурнпсти, заштите импвине пд пштећеоа и дпвпђеое зграде, оених делпва, уређаја, инсталација 

и ппреме у стаое исправнпсти, упптребљивпсти и сигурнпсти. 
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Сваки власник зграде, пднпснп власник ппсебнпг дела зграде, дужан је да пдмах пп сазнаоу п пптреби 

извпђеоа хитних интервенција на згради, пднпснп заједничким делпвима зграде, п тпме пбавести 

управника, пднпснп председника удружеоа ББЦ, пднпснп лице пвлашћенп за решаваое прпблема хитних 

интервенција Рајка Грапвца („АЛФА ПДРЖАВАОЕ“) тел. 69 840 2720.  

Председник је дужан да пдмах пп сазнаоу, а најкасније у рпку пд 48 часпва пд сазнаоа, укпликп из 

пбјективних разлпга није мпгуће раније, предузме пдгпварајуће мере у циљу извпђеоа хитних 

интервенција, пднпснп да п тпме пбавести прганизацију кпја извпди пву врсту радпва и да захтева 

предузимаое пптребних радои, пднпснп радпва. 

РАДПВИ НА ИНВЕСТИЦИПНПМ ПДРЖАВАОУ: 
 
Инвестиципнп пдржаваое јесте извпђеое грађевинскп-занатских, пднпснп других радпва у зависнпсти пд 

врсте пбјекта у циљу ппбпљшаоа услпва кпришћеоа зграде у тпку експлпатације 

 
Прпгрампм предвиђени радпви на инвестиципнпм пдржаваоу у 2019. гпдини: 
 

1. Обезбеђеое набавке и уградое вентилаципнпг система у згради ББЦ у сарадои са фирмпм 

ВИДАКОВИЋ ДОО на првпм спрату зграде ББЦ; 

2. Рекпнструкција степеништа на улазу у зграду са пбезбеђеоем рампе за инвалиде; 

3. Замена крпвне кпнструкције и крпвнпг ппкривача (у инвестицији ВИДАКОВИЋ ДОО); 

4. Рекпнструкција уличне фасаде (инвеститпр Удружеое ББЦ); 

5. Уградоа и ппставка нпвих плафпнских плпча „амстрпнг“ на првпм спрату и препакиваое и 

пбезбеђеое пуне пппуоенпсти на другпј етажи; 

6. Рекпнструкција ппстпјеће и надппуна недпстајуће прптивппжарне инсталације; 

7. Набавка и уградоа усмеривача за кретаое пп згради; 

8. Набавка и ппставка ппштанских сандучића; 

9. Уградоа „сити лајт бпкса“ у улазни хпл зграде; 

10. Набавка и ппставка улазнпг птирача за нпге. 

 

У Зреоанину, 26.12.2018. гпдине 
 

Председник УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ 

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН, Драган Видакпвић 

 

 


