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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 

 

ИЗВЕШТАЈ П РАДУ 

У 2022. ГПДИНИ 
ЗА ПЕРИПД ИЗМЕЂУ ПРВЕ РЕДПВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ У 2022. И ДРУГЕ 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 2022. гпдину у перипду између прве и друге редпвне седнице скупштине у 2022. гпдини. 
 
2022. гпдина ће пстати упамћена пп супчаваоу са инфлацијпм кап резултатпм рата у Украјини, а кпја је 
дпвела дп ппвећаоа свих трпшкпва и нарушаваоа дпсадашоег живптнпг стандарда. 

Прва редпвна седница скупштине удружеоа ББЦ-а у 2022. гпдини је пдржана уживп и тп 23. јуна. Усвпјена 
је пдлука п избпру дпбављача за ПТТ сандучиће, фирме Технпзанат из Ваљева у укупнпј вреднпсти пд 
97.090,00 динара кпја је била најппвпљнија у пднпсу на све пстале прибављене. 

Псим тпга, усвпјени су и захтеви свих наших ппслпвних партнера са кпјима сарађујемп а кпје смп 
ангажпвали на пдржаваоу, чишћеоу, пбезбеђеоу зграде кап и на впђеоу коига, у ппгледу кпрекције цена 
оихпвих услуга. 

Такп да је накпн те пдлуке у име удружеоа ББЦ, председник удружеоа закључип анексе угпвпра пп кпјима 
се пд јула 2022. гпдине плаћају месечне накнаде: 

1. „АЛФА ПДРЖАВАОУ“, за пдржаваое зграде, месечни паушал у изнпсу пд 19.500,00 динара 

2. СПКП СИГУРНПСТ кпје је ангажпванп на чишћеоу зграде кпригпвана је цена раднпг сата 
спремачице са 370,00 на 450,00 динара, такп да је нпва цена месечнпг чишћеоа пд 1. Јула 21.600,00 
динара. 

3.  GENERAL BOOK, вл Славице Еремић, кпја нам је ангажпвана на впђеоу коига кпригпвана је цена на 
12.000,00 динара месечнп 

4. „JUNIOR SECURITY“ је задржап цену пд 7.200,00 динара али се оима плаћа и дпдатнп 3.600,00 
динара прекп удружеоа за пбезбеђеое ппјединачних лпкала а кпји се изнпс префактурише 
кприсницима прекп редпвних месечних задужеоа 

Збпг свега напред изнетпг и раста трпшкпва удружеоа дпнета је и нпва пдлука п прихватаоу трпшкпва 
пдржаваоа зграде и управљаоа зградпм „ББЦ“ пп кпјпј је месечна накнада пп једнпм лпкалу увећана за 
410,00 динара а штп је представљалп минимум ппвећаоа кпје је билп неппхпднп да би се пбезбедилп 
пдржаваое и функципнисаое зграде на дпсадашоем нивпу. Наиме, пвпм пдлукпм су се прпмениле самп 
накнаде за текуће пдржаваое на 450,00 динара и ПСТАЛИ ТРПШКПВИ ЗГРАДЕ у изнпсу пд 718,00 динара 
пп једнпм ппсебнпм делу зграде ББЦ, дпк је накнада за управљаое зградпм пстала у истпм изнпсу пд 
442,00 динара месечнп пп једнпм ппсебнпм делу зграде кап штп је пстала идентична и накнада за 
инвестиципнп пдржаваое у изнпсу пд 18,76 динара / 1м2 ппсебнпг дела – ппслпвнпг прпстпра месечнп. 
Тиме се практичнп самп прпменип фиксни деп месечне накнаде на 1.610,00 динара. Прихватаое и 
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усвајаое пве пдлуке је пмпгућилп да удружеое настави несметанп да испуоава свпју функцију и пбавезе 
кпје има. 

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; 

5. Извршенп је редпвнп гпдишое чишћеое плука. 

ВАНРЕДНИ РАДПВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ: 

Преглед ванредних трпшкпва и интервенција са пписпм у перипду између две седнице скупштине се мпже 
видети у табели кпја следи 

 

Других ванредних трпшкпва и интервенција није билп. 

 

РАДПВИ НА ИНВЕСТИЦИПНПМ ПДРЖАВАОУ: 
 
Није билп никаквих радпва на инвестиципнпм пдржаваоу. 
 

ФИНАНСИЈЕ ББЦ:  

1. На рачуну ББЦ-а кпд ппслпвне банке на дан 21.12.2022. гпдине је билп 296,787.52 динара и нема 

дпспелих неизмирених пбавеза према билп кпм дпбављачу или трећем лицу према кпјем је ББЦ 

преузеп неку пбавезу, псим према председнику удружеоа за ппслпве управника зграда а кпји се 

пднпсе на перипд пктпбар - децембар месец 2022. гпдине; 

2. Пд ппчетка 2022. гпдине, па дп закључнп са 20. децембрпм, укупнп је пстваренп прихпда пп свим 

пснпвама 2,192,373.80 динара (штп је ппвећаое пд пкп 10% у пднпсу на исти перипд претхпдне 

гпдине). Пд тпг изнпса су укупне уплате ВИДАКПВИЋ ДПП: 385,609.45 и БАНАТ ФИЛМ ДПП: 
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243,954.63 тј. у збиру: 1.038.658,42 динара или 28,72% пд укупнп наплаћених пбавеза власника 

ппсебних делпва према ББЦ-у; 

3. На дан 21.12.2022. гпдине, ББЦ има акумулираних ненаплаћених пптраживаоа пд власника 

ппсебних делпва зграде ББЦ у укупнпм изнпсу пд 1,027,434.81  штп је за 40.947,43 динара више у 

пднпсу на крај прпшле гпдине када је тај изнпс бип: 986,487.38 динара. Међутим, акп се узме у 

пбзир да је у тпм изнпсу дуг БАНАТ ФИЛМА ДПП у изнпсу пд 404,459.30 динара кпји уппште није 

сппран и мпже се пдмах наплатити кад удружеое буде ималп пптребе за нпвцем, мпже се рећи да 

је изнпс пптраживаоа према купцима заправп 622.975,51 динара и да је кап такав знатнп маои, 

пднпснп за 363.511,87 динара. Пвп је резултат великпг ангажмана на наплати запсталих дугпва па 

су пп пснпву сппразума п измиреоу дугпва кпје према удружеоу имају Милија Јпванпвић, 

Маријанац Таоа и Вукпв Стева кап и на пснпву усмених дпгпвпра са Павелпм Ћурчпк, Мркшић 

Миланпм, Радпшпм Пејпвићев Ткалец Митпм, а накпн прпслеђених адвпкатских пппмена 

ликвидирани велики запстали изнпси пптраживаоа, а и даље је препстап кап јпш неппзнат 

Сремчевић Александар, власник лпкала на другпм спрату бр. 92 (дуг на дан 20.12.2022 гпдине: 

85,270.16 динара), са кпјим се јпш увек није усппставип кпнтакт, кап и пптраживаое преме КЕМЕЛ 

ДПП кпје је ликвидиранп, а кпје је дужнп удружеоу изнпс пд 66,210.55 динара.  

Најредпвније су измиривали свпје пбавезе: 

Александра Штефик – SUN ROOM, адв. Дуоа Миланпв, НИП ЗРЕОАНИН, ВИДАКПВИЋ ДПП,  

Александар Пстпјин, „General Book”, „AMFORA“, DOO COMPLETE TRANSPORTATION SOLUTION, 

Драган Бпжић, Малеш Мирјана, COMPLETE TRANSPORTATION SOLUTION, Ивица Симпнпвски и 

Данилпв Душан и на тпме им хвала! 

 
ПСТАЛП: 

1. Дужницима према удружеоу је слатп више пута пппмене, а на неки пд оих су пдреагпвали дпк 

други нису. Тужба је ппкренута п дпбијен сппр прптив Милије Јпванпвић накпн кпјег је ппстигнут 

сппразум п измиреоу дуга кпји је Милија Јпванпвић исппштпвап. У пквиру дпбијенпг сппра, 

урачунати су и признати адвпкатски трпшкпви у изнпсу пд 19.500,00 динара кпји су и исплаћени 

правнпм заступнику удружеоа, адвпкату Миленку Дулпвић, а кпје је у пквиру сппразума п 

измиреоу дуга у пптпунпсти исплатип Милија Јпванпвић. 

2. Ппкренут је судски сппр и прптив Миле Надрљански ппсле више безуспешних ппкушаја да се изври 

наплата пптраживаоа. На тужбу се тужена жалила и суд је пп пвпм питаоу заказап рпчиште за 28. 

Фебруар 2023. гпдине. 

3. Дат је налпг адвпкату и за ппкретаое тужбе прптив Милпрада Љиљка  

У Зреоанину, 21.12.2022. гпдине 
 

Председник УДРУЖЕОА ВЛАСНИКА ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ППСЛПВНЕ ЗГРАДЕ 

„БАНАТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР“ - ЗРЕОАНИН, Драган Видакпвић 
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