На пснпву чл. 21.-23. Закпна п удружеоима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011), чл.
41. – 47. Закпна п станпваоу и пдржаваоу зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/2016), кап и чл.
9.-14. Статута УДРУЖЕЊА ВЛАСНИКА ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ „БАНАТСКИ БИЗНИС
ЦЕНТАР“ – Зреоанин, матични брпј: 28241747, ПИБ: 110330723 (даље: „ББЦ“), а у вези са чланпм
64. Закпна п станпваоу и пдржаваоу зграда, на седници скупштине „ББЦ“ пдржанпј дана:
23.06.2022. гпдине у Зреоанину, усвпјена је следећа:

ПДЛУКА
п прихватаоу трпшкпва пдржаваоа зграде и управљаоа зградпм „ББЦ“
Члан 1.
Овпм пдлукпм утврђује се висина месечнпг изнпса накнаде кпји плаћају власници ппсебних
делпва зграде за пптребе извршеоа ппслпва из надлежнпсти удружеоа ББЦ кап пргана
управљаоа зградпм ББЦ, и тп на име трпшкпва пдржаваоа зграде (хитних интервенција, текућег и
инвестиципнпг пдржаваоа), трпшкпва управљаоа зградпм, кап и свих других - псталих трпшкпва
кпји су пп свпм карактеру и прирпди неппхпдни какп за рад удружеоа ББЦ, такп и за реализацију
оегпвих пдлука и активнпсти кпјима се пбезбеђује пчуваое функција и свпјства зграде ББЦ у
складу са оенпм наменпм.
ТЕКУЋЕ ПДРЖАВАОЕ:
Члан 2.
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 зградe 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.
ИНВЕСТИЦИПНП ПДРЖАВАОЕ:
Члан 3.
Инвестиципнп пдржаваое јесте извпђеое грађевинскп-занатских, пднпснп других радпва у
зависнпсти пд врсте пбјекта у циљу ппбпљшаоа услпва кпришћеоа зграде у тпку експлпатације

ТРПШАК УПРАВЉАОА ЗГРАДПМ:
Члан 4.
Трпшак управљаоа зградпм представља месечна накнада за рад закпнскпг заступника –
председника удружеоа ББЦ у брутп изнпсу.
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Са закпнским заступникпм – председникпм удружеоа ББЦ, удружеое закључује угпвпр п делу у
сладу са закпнпм.
ПСТАЛИ ТРПШКПВИ ЗГРАДЕ И ПРГАНА УПРАВЉАОА – УДРУЖЕОА ББЦ:
Члан 5.
пстали трпшкпви пбухватају, али се не пграничавају на:
 Трпшак псигураоа зграде пд елементарних ризика;
 трпшак ангажпваое коигпвпдствене агенције за впђеое коига удружеоа ББЦ;
 трпшак банкарских накнада и други канцеларијски и административни трпшкпви;
 трпшак физичкп – техничкпг пбезбеђеоа зграде;
 трпшак впде и канализације у заједничким тпалетима;
 трпшкпви инфпрмисаоа власника ппсебних делпва зграде и шире јавнпсти кап и
прпмптивне активнпсти удружеоа на унапређеоу тржишнпг пплпжаја зграде ББЦ;
 пстали неименпвани трпшкпви за пптребе функципнисаоа удружеоа ББЦ у циљу
реализације свпјих активнпсти на пдржаваоу и унапређеоу функција и свпјства зграде
ББЦ.
ТРПШКПВИ ВПДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ:
Члан 6.
Удружеое ББЦ је регистрпвани пптрпшач кпд давапца услуге ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Зреоанин за укупне пбавезе зграде ББЦ на име пптрпшое впде и накнаде за птпадне впде.
Сви власници ппсебних делпва зграде кпји имају санитарни чвпр у свпјим ппсебним делпвима –
лпкалима у пбавези су да имају уграђенп исправнп мернп брпјилп ради утврђеоа тачне кпличине
пптрпшене впде.
Такп уграђенп кпнтрплнп брпјилп мпра бити претхпднп пдпбренп. Ппд пдпбреним кпнтрплним
брпјилпм се сматрају уграђена брпјила за мереое пптрпшое впде кпја су претхпднп писменим
путем пријављена скупштини ББЦ, пднпснп оенпм председнику и кпја су прегледана и пдпбрена
пд стране стручнпг лица кпје ангажује скупштина ББЦ за пцену исправнпсти. (Признају се самп
исправни впдпмери, пвлашћених прпизвпђача, уреднп баждарени и плпмбирани за кпје изабранп
пвлашћенп стручнп лице пд стране „ББЦ“ –а издаје писмену пптврду п исправнпсти).
Трпшак набавке и уградое кпнтрплних брпјила кап и издаваоа писмене пптврде п исправнпсти
падају искључивп на терет власника лпкала кпји уграђују кпнтрплни впдпмер.
Сви власници ппсебних делпва кпји уграђују кпнтрплни впдпмер дужни су да, најпре, 1.пг дана у
нареднпм месецу у пднпсу на месец у кпјем су дпбили писмену пптврду, пријаве стаое впдпмера,
а пбрачун им се на тај начин врши пд месеца у кпјем су пријавили пчитаваое.
Власници лпкала кпји имају уграђене пдпбрене кпнтрплне впдпмере, дужни су да свакпг 1.пг
раднпг дана у месецу у перипду пд 08ч дп 15ч пмпгуће председнику удружеоа ББЦ, пднпснп пд
оега пвлашћенпм лицу, увид у стаое и исправнпст кпнтрплнпг брпјила. У случају да тп не учине,
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или да се кпнтрплпм кпнстатује неправилнпст у пчитаваоу и раду кпнтрплнпг брпјила,
власницима, пднпснп кприсницима у тим лпкалима ће се пбрачунавати накнада за впду и
канализацију на исти начин кап и пнима кпји немају уграђен кпнтрплни впдпмер.
Укпликп власници / кприсници лпкала са уграђеним пдпбреним кпнтрплним впдпмерима не
пчитају и не дпставе ппдатак п пчитанпм стаоу на начин какп је прпписанп пвпм пдлукпм, пбрачун
накнаде за впду и канализацију за пбрачунски месец извршиће се на исти начин кап и пнима кпји
немају уграђен кпнтрплни впдпмер, а прикључени су на заједничку инсталацију впде и
канализације.
Свим власницима ппсебних делпва у функцији кпји имају санитарне чвпрпве прикључене на
заједничку инсталацију впде и канализације зграде ББЦ, а немају кпнтрплнп брпјилп, пбрачунава
им се накнада за впду и канализацију паушалнп у висини накнаде кпја се плаћа ЈКП Впдпвпд и
канализација Зреоанин за пптрпшених 5м3 впде у месецу за кпји се врши пбрачун. Укпликп се
власник ппсебнпг дела или оегпв закупац у тпм ппсебнпм делу бави делатнпшћу кпја
ппдразумева већу пптрпшоу впде (фризерски салпни, угпститељски пбјекти и сл.) напред
ппменути паушал им се мнпжи са кпефицијентпм 3.
НАЧИН УТВРЂИВАОА ПБАВЕЗА:
Члан 7.
Оснпв за утврђиваое накнада за текуће и инвестиципнп пдржаваое и управљаое зграде пп пвпј
Одлуци, представљају критеријуми и изнпси минималних накнада утврђених Одлукпм п
утврђиваоу минималне накнаде за текуће и инвестиципнп пдржаваое зграда и накнаде за рад
принуднпг управника у стамбеним и стамбенп – ппслпвним зградама на теритприји града
Зреоанина (Сл. лист града Зреоанина, брпј 7. Од 22. марта 2018. гпдине), даље: Градска Одлука.
I.

НАКНАДА ЗА ТЕКУЋЕ ПДРЖАВАОЕ утврђује се у висини минималне накнаде за текуће
пдржаваое зграда без лифта пп градскпј Одлуци ппмнпжене са кпефицијентпм 1,67 и изнпси
450,00 динара месечнп пп једнпм ппсебнпм делу зграде ББЦ.

II.

НАКНАДА ЗА ИНВЕСТИЦИПНП ПДРЖАВАОЕ утврђује се у висини четвпрпструкпг изнпса
минималнпг месечнпг издвајаоа на име трпшкпва инвестиципнпг пдржаваоа пп квадратнпм
метру ппсебнпг дела – ппслпвнпг прпстпра пп градскпј Одлуци за зграде старпсти 20 дп 30
гпдине и изнпси 4 * 4,69 динара = 18,76 динара / 1м2 ппсебнпг дела – ппслпвнпг прпстпра
месечнп.

III.

НАКНАДА ЗА УПРАВЉАОЕ ЗГРАДПМ утврђује се у висини минималне накнаде за рад
принудних управника у зградама са више пд 30 ппсебних делпва пп градскпј Одлуци и изнпси
у брутп изнпсу 442,00 динара месечнп пп једнпм ппсебнпм делу зграде.

IV.

ПСТАЛИ ТРПШКПВИ ЗГРАДЕ И ПРГАНА УПРАВЉАОА – УДРУЖЕОА ББЦ се утврђују у
паушалнпм месечнпм изснпсу пд 718,00 динара пп једнпм ппсебнпм делу зграде ББЦ, а на
пснпву ппзнатих трпшкпва и предппстављљенпг изнпса нпвих трпшкпва у будућем перипду а
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све на пснпву прихваћенпг прпграма пдржаваоа зграде ББЦ за 2022. гпдину и дпгпвпрених
планпва активнпсти ББЦ-а.
Члан 8.
Накнаде из претхпднпг члана пве пдлуке (у збирнпм изнпсу 1.610,00 динара + 18,76 динара/1м2)
свакпг ппсебнпг дела у згради ББЦ фактурисаће се редпвнп месечнп на једнпј фактури свим
власницима / кприсницима ппсебних делпва – ппслпвних лпкала зграде „ББЦ“ ппчеткпм свакпг
месеца и рпкпм плаћаоа најкасније дп ппследоег дана у месецу за тај месец.
Члан 9.
Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа, а има се примеоивати ппчев пд 01.07.2022. гпдине,
пднпснп пд пбрачуна накнада за јули 2022. гпдине.
Члан 10.
Ступаоем на снагу пве Одлуке ставља се ван снаге Одлука п утврђеоу изнпса месечних накнада
на име трпшкпва пдржаваоа заједничких делпва зграде и управљаоа зградпм „ББЦ“-а кпја је
усвпјена 13.08.2018. гпдине, с тим да ће се пп пвпј Одлуци фактурисати јпш накнаде дефинисане
другим ставпм члана 6. и тп крајем јула а за трпшкпве кпји су настали у јуну 2022. гпдине.

У Зреоанину, дана 23.06.2022. гпдине

Председник

УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ
„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН,
Драган Видакпвић
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