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На 25. седници Скупштине општине Кикинда одржаној дана 22.12.2014. године, 
одборник  Владимир Пудар је поставио следеће 

 
ОДБОРНИЧКО ПИТАЊЕ 

 

 
„Питање је везано за висину утрошених средстава из буџета од стране јавних 

предузећа и установа чији је оснивач општина Кикинда на услуге обезбеђења у периоду од 
2008 - 2013. године и називе пружалаца услуга обезбеђења?“ 

 
ОДГОВОР 

 
Ради давања адекватног одговора на постављено одборничко питање, Секретаријат 

за финансије Општинске управе општине Кикинда је од јавних предузећа и установа чији 
је оснивач  општина Кикинда затражило да доставе информације везане за одговор на 
наведено одборничко питање. 

На основу достављеног материјала за сваку установу и    предузеће дајемо 
информације које су навели. 

 
Народно позориште Кикинда у периоду од 2008 -2013.године није ангажовала 

лица на пословима обезбеђења. 
 
Народни музеј Кикинда није имао самостално обезбеђење него је ангажовано 

обезбеђење  вршило  надзор  над  целом  зградом  Курије  уз  сагласност  свих  корисника 
објекта: Народни музеј Кикинда, Историјски архив Кикинда, АДЗНМ Гусле и у периоду од 
2010. до 2013.године Туристичка организација општине Кикинда. У периоду од децембра 
2008. године закључно са мартом 2010. године услуге обезбеђења је вршила фирма „Око 
гуард“ д.о.о. На пословима обезбеђења су била ангажована 3 радника и укупно је за 
наведени период утрошено 1.892.252,00 динара. У периоду од априла 2010. године до краја 
маја 2011. године обезбеђење курије је вршила фирма „ BRB Security“. Месечно је било 
ангажовано 3 извршиоца а укупно исплаћен износ за овај период износи 3.767.877,00 
динара. У периоду од јуна 2011. до краја маја 2012. године услуге обезбеђења вршила је 
Агенција за пружање пословних услуга „VICTORIA“. Уз ангажовање 3 радника месечно 
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укупно исплаћен износ за овај период износи 3.135.960,00 динара. У периоду јун, јул и 
август 2013. године услуге обезбеђења је вршила Агенција за пружање пословних услуга 
„Мариголд“ којој  је за три ангажована радника месечно за овај период укупно исплаћено 
783.990,00 динара. У периоду од септембра 2012. године до краја октобра 2013. године 
услуге обезбеђења је вршила фирма “System Šovljanski“ која је на захтев корисника 
ангажовала 4 радника месечно. У наведеном периоду је укупно исплаћено 4.413.477,60 
динара. Укупно утрошена средстав за период 2008 -2013. године износе 13.993.556,60 
динара. 

Историјски архив Кикинда је у периоду 2008 -2013. године имао заједничко 
обезбеђење са Народним музејем а административне послове везане за овај посао водила је 
надлежна служба Народног музеја. 

Културни центар Кикинда је само током 2008. године имао утрошених средстава 
за услуге обезбеђења и то у укупнпм износу од 51.725,00 динара. Ангажоване су фирме 
ZTR ENJOY, DOO ENJOY FRIENDS и Агенција Еурека. 

Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда је за услуге обезбеђења зграде 
библиотеке ангажовала следеће агенције: 
-2011. године: Агенција за пружање услуга “Викторија“Кикинда -укупно утрошена средства 1.175.985,00 
динара 
-2012. година: Агенција за пружање услуга“Викторија“ Кикинда -укупно утрошена средства 925.108,00 
динара 
-2012. година: Агенција за пружање услуга “Мариголд“ Кикинда -укупно утрошена средства 1.468.872,00 
динара 
-2012. година: “Систем Шовљански“ Кикинда -укупно утрошена средства 1.567.190,00 динара 
-2013. година: “Систем Шовљански“ Кикинда -укупно утрошена средства-4.075.440,00 динара 
Укупно утрошена средства за период 2011-2013.година: 9.212.595,00 динара 

Предшколска установа “Драгољуб Удицки“ Кикинда у наведеном периоду није 
ангажовала агенције за обезбеђење. 

Центар за ликовну и примењену уметност“ТЕРРА“ Кикинда 
-2008.година:Енјоу стр Кикинда-утрошено  908.600,00 
-2008.година:Енјоу фриендс доо-Кикинда-утрошено 371.800,00 
-2009.година:Енјоу фриендс доо-Кикинда-утрошено 363.000,00 
-2009.година:Окогуард доо-Кикинда-утрошено 417.737,20 
-2009.година:уговор о делу-Терра-утрошено 780.221,39 
-2010.година-Окогуард доо-Кикинда-утрошено 458.687,72 
-2010година-уговор о делу-Терра-утрошено 1.485.148,00 
-2011.година-уговор о делу-Терра-утрошено 1.937.764,00 
-2012.година-уговор о делу-Терра-утрошено 1.951.908,00 
-2013.година-уговор о делу-Терра-утрошено 1.931.277,00 
Укупно  утрошена  средтсва  за  услуге  обезбеђења  у  периоду  2008-2013.  године  износе 
10.606.143,30 динара. 

Центар  за  стручно  усавршавање  Кикинда  је  у  периоду  2010-2013.године  за 
вршење услуга обезбеђења ангажовао ДОО „ПАНОНИЈА БЕЗБЕДНОСТ“ Кикинда 
-2010.година- утрошено 93.144,487 
-2011.година-утрошено 2.235.467,52 
-2012.година-утрошено 2.052.338,00 
-2013.година-утрошено 1.130.799,96 
Укупно утрошено 7.390.233,20 динара. 

Спортски центар „ЈЕЗЕРО“ Кикинда 
-2008.година:Агенција B@S Кикинда- Милан Симић-од 18.02 -31.-05.2008. -утрошено 1.144.800,00 
-2008.година:Агенција Еурека Кикинда-Биљана Кикић-од 01.06 -31.12.2008.-утрошено 1.080.000,00 
-2009.година:Агенција Еурека Кикинда-Биљана Кикић-од 01.01 -31.03.2009.-утрошено 396.000,00 
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-2009.година:С.Ц Језеро Кикинда- од 01.04 -31.07.2009.-утрошено 852.000,00 
-2009.година:Агенција око гуард Кикинда-Иштван Балаж-од 012.08 -31.12.2009.-утрошено 990.000,00 
-2010.година-Агенција Око гуард Кикинда-Иштван Балаж-од 01.01 -30.03.2010.-утрошено 540.000,00 
-2011.година-Агенција S@W Кикинда-Душан Гашић -од 01.-04 -31.12.2010.-утрошено 1.620.000,00 
-2011.година-Агенција S@W Кикинда-Душан Гашић-од 01.01 -31.12.2011.-утрошено 3.405.000,00 
-2012.година- Агенција S@W Кикинда-Душан Гашић-од 01.01 -31.12.2012.-утрошено 3.497.000,00 
-2013.година- Агенција S@W Кикинда-Душан Гашић-од 01.01 -31.12.2013.-утрошено 3.888.000,00 
Укупно утрошена средства 17.412.800,00 динара. 

ЈП „Информативни центар“ Кикинда у периоду од 2008-2013.године није 
ангажовао агенције у сврху обезбеђења . 

ЈП „Дирекција за изградњу града“ Кикинда у траженом периоду није имала 
расходе за ангажовање службе обезбеђења. 

ЈП „Топлана“ Кикинда je у периоду 2011-2013.године ангажовало предузеће за 
пружање услуга обезбеђења-SW Агенција Кикинда. Збирни износ фактура са ПДВ-ом по 
годинама износи: 
-2011.година-2.264.188,80 динара 
-2012.година-2.363.932,80 динара 
-2013.година-2.393.856,00 динара 
Од тих износа Топлана је платила половину а другу половину је платило предузеће ЈП 
Србијагас по основу уговора о подели трошкова обезбеђења објекта,јер се оба предузећа 
налазе у оквиру истог објекта (дворишта). 

ЈКП „6. Октобар“ Кикинда у наведеном периоду није утрошило средства из 
буџета на услуге обеѕбеђења.Током 2012.године дошло је до учесталих крађа на објекту 
отвореног магацина резервних делова који је непрегледан а камере видео надзора су биле у 
квару. Тада је на одређено време ангажована Агенција за обезбеђење „mb secyrity” чији је 
радник вршио обезбеђење у времену од 22-06 часова.Месечни бруто трошкови износили су 
55.000,00 динара а обезбеђење је вршено на период од четири месеца. 

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Кикинда није имала утрошак 
средстава за услуге обезбеђења објекта за период од 2008.- 2013.године. 

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда је у периоду 2008. до 2013.године ангажовало следеће 
агенције: 
-21.09 -31.10.2009.године: „Oko Guard“ Кикинда-исплаћено 260.000,00 динара 
-01.06.2010 -31.12.2012.године: Агенција за обезбеђење и детективске услуге „S&W Kикинда -исплаћено 
6.612.203,36 динара. 

ЈП „Градско зеленило и пијаца“ Кикинда није имало утрошак средстава за услуге 
обезбеђења. 

Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду  општине Кикинда у периоду 
од 2008. до 2013. године није ангажовала ни једну агенцију за пружање услуга физичког 
обезбеђења објеката. 

 

 
 
 
 
 

СЕКРЕТАРКА 

Снежана Ковачевић, с.р. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНA К И К И Н Д А 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: II-06-9 /2015 
Дана: 10.03.2015. године 

К И К И Н Д А 
 
 
 
 

На   основу  члана   58.   Статута   општине  Кикинда   („Службени   лист   општине 
Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), 
Општинско веће општине Кикинда на седници од  10.03.2015. године, донело је 

 
 
 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А  К 
 
 
 
 

Утврђује се одговор на одборничко питање одборника Владимира Пудара и упућује 
се Скупштини општине Кикинда, ради упознавања одборника са истим. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Павле Марков, с.р. 


