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ИЗВЕШТАЈ П РАДУ
2021.
Пвај извещтај п раду УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ „БАНАТСКИ БИЗНИС
ЦЕНТАР“ – ЗРЕОАНИН (даље: ББЦ), представља редпвни извещтај преседника и закпнскпг заступника ББЦа, у складу са Статутпм ББЦ-а и пбавезама кпје прпизилазе из Закпна п станпваоу и пдржаваоу зграда и
пбухвата 2021. гпдину.
2021. гпдина ће пстати упамћена пп супшаваоу са кпрпна вируспм кап злпм са кпјим ћемп мпрати да
наушимп да живимп.
Прва редпвна седница скупщтине удружеоа ББЦ-а у 2021. гпдини је такпђе (кап и претхпдна) пдржана
путем средстава електрпнске кпмуникације („on – line“ путем сервиса google meet) и тп 29. марта, а
шланпви кпји нису присуствпвали седници на пвај нашин, изјащоавали су се пп питаоима кпје је
разматрала скупщтина путем електрпнске кпмуникaције (електрпнскпм ппщтпм). Усвпјене су важне пдлуке
пп питаоу уклаоаоа бесправнп ппстављених предмета на згради и у унутращоим заједнишким
прпстпријама (хпдницима) кап и пдлука п набавци и уградои светлећих реклама и табле за истицаое
фирми кпје ппслују у згради ББЦ. На пвпј седници скупщтине је прихваћена и знашајна кпрекција цене
услуге шищћеоа заједнишких прпстприја кпју нам фирма СПКП СИГУРНПСТ пружа пд 2017 гпдине, са
11.500,00 динара месешнп, пднпснп 240,00 динара пп раднпм сату на 370,00 динара пп раднпм сату,
пднпснп 17.760,00 динара месешнп.
Већина пних власника лпкала кпји су имали бесправнп ппстављене рекламе, табле за истицаое фирми и
сппљне јединице расхладних уређаја су тп и ушинили на шему им изражавам захвалнпст, а ппсебнп Славици
Еремић, Биљани Смиљански, Дуои Димић, Александру Пстпјин, Ивици Симпнпвскпм и Дејану Дамјанпвић
кпји су мпрали измещтати сппљне јединице расхладних уређаја. Међутим, пстаје и даље прпблем са јпщ
двпје власника Павелпм Ђуршпкпм и Мипмирпм Веселинпв кпји су се пглущили на пву пдлуку и ппред
вище уппзпреоа и прптив кпјих ћемп, нажалпст, мпрати да ппкренемп закпнпм предвиђени ппступак
уклаоаоа.
Пнп щтп је најзнашајније у 2021. гпдини јесте тп щтп су у пптпунпсти, квалитетнп и у рпку (крајем марта и
ппшеткпм априла) изведени сви радпви на рекпнструкцији фасаде зграде и набавци и уградои светлеће
рекламе кап и табле за истицаое фирми на улазу щтп је уз прпсветљени панп и защтитни лпгп зграде
ппстављен у хпднику између приземља и првпг спрата, дппринелп сасвим нпвпм изгледу зграде.
Ппред пвпга, пве гпдине смп ппкренули и интернет презентацију зграде „БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ и
нащег удружеоа кпје управља зградпм и на тај нашин такпђе дппринели већпј видљивпсти пнпга щтп смп
урадили, а уједнп и знашајнп унапредили кпмуникацију какп између власника и кприсника лпкала такп и са
сппљним светпм кпји је заинтереспван или би мпгап бити заинтереспван за услуге кпју им наща зграда
пднпснп власници и кприсници лпкала у опј мпгу пружити.
Пд изузетнпг знашаја је и тп щтп је накпн вище интервенција и уппрнпг инсистираоа рещен велики
вищегпдищои прпблем са ЕПС-пм у вези са пбезбеђеоем дпвпднпг впда струје за зграду ББЦ кпјим је
наппкпн пмпгућенп свим пним власницима лпкала у згради ББЦ кпји нису дп сада пбезбедили прикљушак
на струју да тп сада несметанп мпгу да ушине. Псим тпга, ствпрени су услпви да се зграда ББЦ „пткаши“ са
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трафп станице у суседнпј згради бивще „Исхране“ какп би се елиминисап велики ризик и прпблем у
слушајевима нестајаоа струје. Према нащим сазнаоима, ЕПС је већ заппшеп са пвим ппступкпм.
Вреднп је истаћи и тп да је наще удружеое пп први пут ппкренулп два судска сппра прптив дужника пд
кпјих је један успещнп пкпншан и изврщена наплата, а други сппр је јпщ увек у тпку, али са великим
изгледпм на успещнп пкпншаое кап и први.
Кад се све узме у пбзир, мпже се закљушити да је и у 2021. гпдини пбезбеђенп нпрмалнп и стабилнп
функципнисаое зграде и да је прпткела гпдина дпбрп искприщћена за даље унапређеое какп оенпг
изгледа, такп и функципналнпсти щтп је приближава зацртанпм циљу да се зграда ББЦ ппсле
вищедеценијске небриге и запущтенпсти претвпри у један пзбиљан и савремен ппслпвни центар дпстпјан
услпва рада у 21. веку.
Сви пви наппри су резултирали и тиме да имамп све вище купппрпдајних трансакција у згради кап и да се
ппвећава брпј закупаца и кприсника лпкала у згради.
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 заједнишким
тпалетима и пдржавана ел. инсталација за щта је утрпщенп у ЕЛЕКТРП ППРЕМИ 14,348.00 динара.
Псим тпга, изврщена је и маоа интервенција у тпалету на другпм спрату за щта је утрпщенп у
ПИНКУ 1.380,00 динара;
2. Редпвнп, три пута недељнп је пбављанп шищћеое заједнишких прпстприја у згради ББЦ, са
изнпщеоем смећа, а кпје се врщи у склппу закљушенпг угпвпра п шищћеоу са фирмпм „СПКП
СИГУРНПСТ 023“. Збпг пщтећеоа приликпм кприщћеоа, замеоене су две канте за смеће са нпвим
за щта је у ПИНК-у пптрпщенп укупнп 6.200,00 динара;
3. Изврщенп је редпвнп гпдищое шищћеое плука;
4. Уреднп се спрпвпде све дпгпвпрене активнпсти на мпнитпрингу зграде пд стране фирме JUNIOR
SECURITY и ппдрщци у пбезбеђиваоу пбјекта пд стране фирме ПАТРПЛ 023;
5. Све време је пбезбеђенп псветљеое свих заједнишких прпстприја и вентилација зграде према
утврђенпм раднпм времену зграде и снабдеваое впдпм целпкупне зграде и уреднп се измирују све
пбавезе зграде за заједнишку пптрпщоу струје и впде. Пвде треба нагласити и тп да је збпг увпђеоа
вентилаципнпг система на првпм спрату зграде, дпщлп дп ппвећаоа прпсешне месешне пптрпщое
струје у згради са 10-12 хиљада на 16-18 хиљада динара.
ВАНРЕДНИ РАДПВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
Приликпм извпђеоа радпва на рекпнструкцији фасаде закљушенп је да би билп дпбрп пре ппставке демита
ппставити цевну инсталацију за пдвпђеое кпнденза за евентуалнп, у будућнпсти ппстављаое сппљних
јединица расхладних уређаја (какп се накнаднп неби раскппавала и унищтавала фасада), па је у тпм смислу
ангажпванп АЛФА ПДРЖАВАОЕ кпји је у склппу свпјих редпвних активнпсти ппставип ту инсталацију на
фасади зграде за щта је у ПИНК-у утрпщенп (на материјал) укупнп 11.070,00 динара.
Других ванредних радпва и хитних интервенција није билп, али је вреднп истаћи да је накпн две прпвале у
лпкале у тпку раднпг времена ББЦ прпщле, 2020. гпдине, и накпн щтп је у сарадои са ЈУНИПР СЕКЈУРИТИ
пмпгућенп свим власницима и закупцима лпкала кпји тп желе да им се ппд вепма ппвпљним услпвима
угради алармни систем у оихпве лпкале и увеже са видеп надзпрпм и мпнитпрингпм кап услугпм кпју нам
пмпгућује пва фирма, и накпн щтп је некпликп власника искпристилп пву ппнуду и дпдатнп пбезбедилп
свпје лпкале, пве гпдине нисмп имали нити једну прпвалу или пбијаое лпкала.
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РАДПВИ НА ИНВЕСТИЦИПНПМ ПДРЖАВАОУ:
1. На пснпву пдлуке скупщтине и усвпјенпг прпграма пдржаваоа зграде за 2021. гпдину, крајем марта
и ппшеткпм априла, фирма – предузетнишка радоа „MIHAL MAGLOCKI PR N T KOLOR PADINA“ је
извела све предвиђене радпве на рекпнструкцији фасаде. Радпви су изведени квалитетнп и у
пквиру прихваћене ппнуде, а у те сврхе је пптрпщенп укупнп 352.030,00 динара. Зграда је накпн
тпга дпбила сасвим нпв и репрезентативан изглед, а нису мали ефекти ни пп питаоу дпдатне
тпплптне изплације. У складу са закпнскпм пбавезпм кпја тп налаже, приликпм извпђеоа радпва,
мпрали смп да ангажујемп специјализпвану агенцију за безбеднпст и защтиту рада и у те сврхе смп
платили 27,174.00 динара агенцији „DND ZASTITA NA RADU DOO ZRENJANIN“. Псим тпга, у Бучет
Града Зреоанина, а на име заузећа јавне ппврщине (прпстпр кпји је заузимала скела тпкпм
извпђеоа радпва), уплаћена је накнада у изнпсу пд 3.575,00 динара.
2. На пснпву пдлуке скупщтине пд 29.03.2021. гпдине, и прихваћене ппнуде фирме МАГУС, изврщена
је израда и ппставка светлеће рекламе изнад улаза у зграду, лпгпа на међуспрату и једне табле за
истицаое фирми кпје ппслују у згради са леве стране. Друга табла кпја је предвиђена за другу –
десну страну зида није набављена јер у тпм тренутку није билп пптребнп ппщтп је билп маое
активних фирми – лпкала у згради пд брпја слпбпдних места на једнпј табли. Затп је на деснпм зиду
привременп ппстављен прпсветљени панп – реклама за зграду кпју је бесплатнп уступила фирма
ИМПЕЛ. Фирми МАГУС је за изведени ппсап плаћенп укупнп 198,324.96 кпликп је и изнпсила
ппнуда – предрашун са кпјим се скупщтина ББЦ и сагласила. Набавка друге табле за истицаое
фирми пп истпј цени ће се изврщити када се за тп укаже пптреба;
ФИНАНСИЈЕ ББЦ:
1. На рашуну ББЦ-а кпд ппслпвне банке на дан 13.12.2021. гпдине је билп 348,956.37 динара и нема
дпспелих неизмирених пбавеза према билп кпм дпбављашу или трећем лицу према кпјем је ББЦ
преузеп неку пбавезу, псим према председнику удружеоа за ппслпве управника зграда а кпји се
пднпсе на нпвембар месец 2021. гпдине;
2. Пд ппшетка 2021. Гпдине, па дп закљушнп са 13. Децембрпм, укупнп је пстваренп прихпда пп свим
пснпвама 1,973,198.58 динара. Пд тпг изнпса су укупне уплате ВИДАКПВИЋ ДПП: 370,941.72 и
БАНАТ ФИЛМ ДПП: 667,716.70 тј. у збиру: 1.038.658,42 динара или 52,64% пд укупнп наплаћених
пбавеза власника ппсебних делпва према ББЦ-у;
3. На дан 13.12.2021. гпдине, ББЦ има акумулираних ненаплаћених пптраживаоа пд власника
ппсебних делпва зграде ББЦ у укупнпм изнпсу пд 986,487.38 щтп је за 74.881,24 динара маое у
пднпсу на крај прпщле гпдине када је тај изнпс бип: 1.061.368,62 динара. У 2021. се ппщтпвап
сппразум п измиреоу дугпва кпје према удружеоу имају Бплдпрац Љубица, Рпцкпв Иван и
Данилпв Дущан, а и даље је препстап кап јпщ неппзнат Сремшевић Александар, власник лпкала на
другпм спрату бр. 92 (дуг на дан 13.12.2021 гпдине: 64,993.12 динара) са кпјим се јпщ увек није
усппставип кпнтакт.
Најредпвније су измиривали свпје пбавезе:
Александра Штефик – SUN ROOM, ВЕТЕРИНА ДИМИЋ, НИП ЗРЕОАНИН, ВИДАКПВИЋ ДПП, БАНАТ
ФИЛМ ДПП, Вида Маргит, Александар Пстпјин, „General Book”, „AMFORA“, DOO COMPLETE
TRANSPORTATION SOLUTION, Чплак Љиљана, Смиљански Биљана, Драган Бпжић, Малещ Мирјана,
COMPLETE TRANSPORTATION SOLUTION и Данилпв Дущан и на тпме им хвала!

ПСТАЛП:
1. Дужницима према удружеоу је слатп вище пута пппмене, а на неки пд оих су пдреагпвали дпк
други нису. Кап щтп је представљенп у извещтају председника за 2020. гпдину 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. Пп првпј тужби је пкпншан сппр у нащу кприст.
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Ппступак наплате пптраживаоа је заппшеп 30.08.2021. гпдине уплатпм таксе Пснпвнпм суду у
Нпвпм Саду, а заврщен је 04.11.2021. гпдине наплатпм накнаднп насталих трпщкпва у ппступку
изврщеоа пд стране SB Company doo.
Datum
30.08.2021.
01.09.2021.
07.09.2021.
10.09.2021.
10.09.2021.
04.11.2021.

Opis
Uplata sudske takse
Uplata predujma izvršitelju
Izvršenje SB Company
Naknada izvršitelju i uplata naknadnih
trpoškova
Naknada advokatu Dulović M.
Izvršenje SB Company za dodatne
troškove

Isplaćeno sa računa
Uplaćeno na račun BBC
BBC
1,098.00
0.00
6,037.39
0.00
0.00
59,535.15
5,438.61

0.00

18,000.00

0.00

0.00

11,476.00

30,574.00

71,011.15

Структура наплаћених пптраживаоа и оихпва коижеоа:
Iznos osnovnog duga:
Troškovi postupka:
Naplaćena kamata:

34,826.92
30,574.00
5,610.23

Сппр прптив Милије Јпванпвића је јпщ увек у тпку. Када се пвај сппр пкпнша, приступиће се
утуживаоу и псталих дужника.
2. У складу са пдлукпм скупщтине, у 2021. гпдини је ангажпван и студип „ДИМАНП СТУДИП“ кпји нам
је израдип и ппкренуп web презентацију зграде и удружеоа https://banatbc.rs/ и у те сврхе је
исплаћенп ДИМАНП СТУДИЈУ укупан изнпс пд 32,220.00 динара;
3. За щтампу налепница за истицаое фирми на табли на улазу у зграду кап и за израду плаката за
прпсветљени панп ангажпван је УЛТРАПЛАНЕТ за щта му је плаћенп укупнп: 12,628.80 динара.

У Зреоанину, 14.12.2021. гпдине
Председник УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН, Драган Видаковић
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