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ИЗВЕШТАЈ П РАДУ  
ИЗМЕЂУ ДРУГЕ РЕДПВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ У 2021. И ПРВЕ РЕДПВНЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ У 2022. ГПДИНИ 
 
Пвај 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 2021. гпдину. 
 
У сладу са закључцима и пдлукама друге редпвне седнице скупштине ББЦ у 2021. гпдини, у 2022. 
гпдини су предузете следеће активнпсти: 

САНАЦИЈА ПРПТИВППЖАРНЕ ЗАШТИТЕ 

У пквиру тачке 4. претхпдне седнице скупштине, прихваћена је ппнуда пд СБС Ватрпимпекс п 
извпђеоу неппхпдних радпва какп би се ПП заштита у згради ББЦ ставила у нпрмалну функцију. Тп је 
и реализпванп ппчеткпм 2022. Гпдине и кпшталп нас је 113,760.00 + 14,760.00 = 128.520,00 динара. 
Трпшак пд 14,760.00 динара је накнаднп направљен какп би се израдиле заштитне кутије – бпкспви 
за ПП апарате кпји нису били предвиђени првпбитнпм ппнудпм. 

РЕКПНСТРУКЦИЈА СТЕПЕНИШТА НА УЛАЗУ У ЗГРАДУ ББЦ 

У пквиру тачке 5. претхпдне седнице скупштине, прихваћена је ппнуда „ТПДПРПВИЋ ИНЖЕОЕРИНГ“ 
за рекпнструкцију степеништа на улазу у зграду, а кпја ппдразумева и материјал и услугу за 
извпђеое радпва. Пвпм ппнудпм није била пбухваћена пграда за кпју се мпрала тражити накнаднп 
ппнуда. 

Фирма „ТПДПРПВИЋ ИНЖЕОЕРИНГ“ је извела радпве на рекпнструкцији у фебруару месецу, а 
укупна цена кпштаоа пвих радпва у изнпсу пд 219,619.20 динара је уреднп измирена и била је у 
складу са прихваћенпм ппнудпм. 

Штп се радпва на пгради степеништа тиче, за оих је ангажпвана фирма CRAFTBOX ДПП Зреоанин, 
власништвп Бприслава Цуцића пп ппнуди пд 36.000,00 динара + ПДВ. Пдмах пп прихватаоу ппнуде 
CRAFTBOX је иставип нашем удружеоу прпфактуру на 50% нетп вреднпсти радпва,  Међутим, пва 
фирма је извела радпве на изради и ппставци пграде, али не у пптпунпсти, Наиме, у делу кпји се 
пднпси на бпчне зидпве степеништа извпђач није израдип нити ппставип пграду какп је билп и 
дпгпвпренп. 

Ппсле више пута уппзправаоа да су прпбијени сви предвиђени рпкпви, ангажпван је други извпђач 
прекп фирме АЛФА ПДРЖАВАОЕ и тп је кпшталп 4.000,00 динара такп да је уштеђенп у пднпсу на 
планиранп 21.200,00 динара. 

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ П ТЕХНИЧКПЈ ЗАШТИТИ 

У пквиру тачке 6. пртхпдне седнице скупштине прихваћена је ппнуда Јунипр секјуритија п изради 
техничке дпкументације у вези са закпнскпм пбавезпм кпју имају сви правни субјекти па и удружеоа 
кпја управљају зградама а у ппгледу пбавезнпг ппседпваоа прпјектне дпкументације п техничкпј 



заштити (ЗПП чл.6, чл. 71-75, чл.20 ст 7-10, чл.34, чл.35), а какп би избегли плаћаое виспких нпвчаних 
казни.  

Пдмах накпн седнице скупштине ангажпван је ЈС на изради пве дпкументације пп цени пд 22.000,00 
дин + ПДВ али пна дп дана пдржаваоа прве редпвне седнице скупштине ББЦ у 2022. Гпдини јпш 
увек није извршена 

ЗАВРШЕНИ СУДСКИ СППРПВИ И СППРАЗУМИ П ИЗМИРЕОУ ДУГА 

Пкпнчан је сппр прптив Милије Јпванпвића кап власника ппсебнпг дела у згради кпји није плаћап 
свпје пбавезе скупштини ББЦ и тп пресудпм у кприст ББЦ. 

У пквиру пресуде, признати су и сви трпшкпви укључујући и награду за адвпката Миленка Дулпвића 
кпјем је за пвп исплаћенп  19,500.00 динара. 

Псим Милије Јпванпвића, накпн ппслатих пппмена пред утужеое, закључени су и сппразуми п 
измиреоу дуга са Ткалец Митпм, Маријанац Таопм и Стеванпм Вукпв кпји ће измирити свпје 
пбавезе у ратама. 

Направљен је и дпгпвпр са Мркшић Миланпм кпји је свпј дуг у целпсти измирип у тпку маја месеца 
кап и адвпкат Ђурчпк Павел. 

И даље је недпступан Александар Сремчевић (власник лпкала 92 на другпм спрату) кпјег не мпжемп 
да прпнађемп јер се пдселип у инпстранствп и не мпжемп да пбзбедимп оегпв кпнтакт.  

Пдбијају сарадоу и предлпге сппразума а пглушили су се и на пппмене пред тужбу Надрљански 
Мила и Љиљак Милпрад. Прптив Надрљански Миле је ппкренут сппр пвих дана, а наредни ће бити 
прптив Љиљак Милпрада. 

НАБАВКА ДПДАТНЕ ТАБЛЕ ЗА ИСТИЦАОЕ ФИРМИ НА УЛАЗУ У ЗГРАДУ 

У складу са пдлукпм скупштине ББЦ из 2021. Гпдине, када се за тп ствпри пптреба, ппручена је и 
ппстављена јпш једна (друга) табла за истицаое фирми на улазу у зграду ББЦ. Набавка је извршена 
кап и први пут и пп истпј цени пд фирме МАГУС из Зреоанина а пвај трпшак је изнпсип : 52,335.36 
динара. 

ВАНРЕДНЕ ПБАВЕЗЕ У ВЕЗИ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ 

Закпнпм п фискализацији, пбухваћена су и ппслпвна удружеоа кап штп је ББЦ такп да смп били 
принуђени да набавимп фискалну касу и пратеће услуге у вези са ппкретаоем пве наше пбавезе, 
такп да је ппчев пд маја месеца кренулп се са издаваоем фискалних рачуна. 

Набављена је најјефтинија каса пд ФИСКАЛ БИРПА у изнпсу пд 28.620,00, а у вези са пвим плаћене су 
и јпш две фактуре ФИСКАЛ БИРПУ  у изнпсу пд 5.100,00 и 1.500,00 динара, такп да су пве услуге 
дпдатнп представљале ванредан трпшак пд 35.220,00 динара и надаље ће прпизвпдити месечни 
трпшак пд 850,00 динара збпг пбавезе пбезбеђеоа кпмуникације прекп интернета са Ппрескпм 
управпм. 

ВАНРЕДНИ РАДПВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ: 

Збпг квара на алармнпм систему и пптребе замене акумулатпра, ангажпвана је фирма Јунипр 
секјурити на пправци штп је ванреднп кпшталп 13.800,00 динара. 

Псим тпга, извршене су за пптребе текућег пдржаваоа и две маое набавке у ПИНК ТРГПВИНИ у 
изнпсу пд 1.690,00 динара и ПГРЕВУ у изнпсу пд 706,80 динара 

 

 



 

 

 

РАДПВИ НА ТЕКУЋЕМ ПДРЖАВАОУ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ЗГРАДЕ: 
 

1. У пквиру угпвпрнпг аранжмана са АЛФА ПДРЖАВАОЕМ вршенп је редпвнп пдржаваое; 

2. 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 „СПКП 

СИГУРНПСТ 023“; 

3. Уреднп се спрпвпде све дпгпвпрене активнпсти на мпнитпрингу зграде пд стране фирме 

JUNIOR SECURITY и ппдршци у пбезбеђиваоу пбјекта пд стране фирме ПАТРПЛ 023; 

4. Све време је пбезбеђенп псветљеое свих заједничких прпстприја и вентилација зграде 

према утврђенпм раднпм времену зграде и снабдеваое впдпм целпкупне зграде и уреднп 

се измирују све пбавезе зграде за заједничку пптрпшоу струје и впде. 

У Зреоанину, 19.06.2022. гпдине 
 

Председник УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ 

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН, Драган Видаковић 

 
 

                         

 


