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КИКИНДСКЕ ОРИГИНАЛ - 

ПАРТИЗАНСКА ШТАМПА ДОО                  

КИКИНДА 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на Захтев за приступи нформацији од јавног значаја о  

висини утрошених средстава из буџета јавних предузећа и установа чији                       

је оснивач општина Кикинда на услуге обезбеђења у 2014. години и називе 

пружилаца услуга обезбеђења 

 

 

У вези са Вашим Захтевом за приступ информацији од јавног значаја од 19. 03. 

2015.године а у складуса Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(“Службени гласник РС” број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), достављамо Вам тражене 

информације а на основу достављеног материјала од стране сваке установе и предузећа. 

 

 

 

Народни музеј Кикинда је у 2014.години након спроведене јавне набавке и одабира 

најповољније понуде за потребе обезбеђења Курије ангажовао фирму Добергард из 

Београда. Укупан износ за послове обезбеђења за период од 25.04.2014. - 25.01.2015. 
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године је износио 353.808,00 динара. У периоду од јануара 2014. године до окончања 

процедуре јавне набавке музеј на основу уговора о привременим и повременим пословима 

ангажовао два лица и плаћао месечну накнаду у износу од по 20.000,00 динара у нето 

износу.  

 

Историјски архив Кикинда је имао заједничко обезбеђење са Народним музејем а 

административне послове везане за овај посао водила је надлежна служба Народног музеја. 

 

Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда.  

Од јануара 2014. године на пословима обезбеђења су радила два портира по уговору о раду 

за месечни износ од 20.000,00 нето. Зграда је била обезбеђена само ноћу. Од 1. маја након 

спроведеног поступка јавне набавке посао преузима фирма  Добергард доо Београд. Посао 

такође обављају два радника само ноћу са тим да покривају и суботу поподне и цео дан у 

недељу. Цена услуге која је понуђена и прихваћена као најповољнија  у јавној набавци, за 

период од девет месеци, је у износу од 597.542,40 динара са ПДВ-ом. 

 

Центар за ликовну и примењену уметност “ТЕРРА“ Кикинда 

- 2014. година: уговор о делу - ТЕРРА - утрошено 390.587,14 

- 2014. година: ЕУРЕКА БК пр - Кикинда - утрошено 1.758.000,00 - без поступка јавне 

набавке 

 

Центар за стручно усавршавање Кикинда је у 2014. години за вршење услуга 

обезбеђења ангажовао ДОО „ПАНОНИЈА БЕЗБЕДНОСТ“ Кикинда. 

- 2014. година - утрошено 1.130.799,96 

Дана 21.03.2014.године потписан је Уговором о пружању услуга обезбеђења потписаним са 

ДОО ПАНОНИЈА БЕЗБЕДНОСТ са периодом важења до 21.03.2015.године. Наручилац је 

ускладу са са чланом 107. Закона о јавним набавкама, на основу понуде добављача и 

Одлуке о додели уговора бр. 31/2014 од 10.03.2014. године изабрао вршиоца услуге за 

обављање предметне услуге. Споразумни раскид горе наведеног уговора је закључен 

11.06.2014. године. 
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Спортски центар „ЈЕЗЕРО“ Кикинда је у периоду 24.03.2014. - 23.03.2015. године 

ангажовао фирму Панонија безбедност из Кикинде а укупан износ средстава је 

3.405.888,00 дин са ПДВ-ом, након спроведеног поступка јавне набавке. 

           

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 

За ангажовање дате агенције је спроведен поступак јавне набавке мале вредности. 

Поступак јавне набавке је спроведен након закључивања споразума о начину регулисања 

међусобних односа у коришћењу припадајућих делова објеката по деобном билансу од 

дана 29.11.2010. године између ЈП Топлана и ЈП Србијагас. По наведеном споразуму 

поступка јавне набавке је спровела ЈП Топлана а ЈП Србијагас је рефундирао половину 

уговореног износа услуга. Уговор са Агенцијом је важио за 2011. годину а анексима је 

продужен и за 2012. и за 2013.годину. 

Трошкови услуга обезбеђења за 2014. годину су износили 1.111.303,00 динара. Због 

промене законске регулативе, истека важења споразума из 2010.године и потребе 

ревидирања односа са ЈП Србијагас, поводом заједничког коришћења објекта, ЈП Топлана 

је 04.02.2014. године упутила предлог Анекса споразума Србијагасу. Како Србијагас није 

одговорио на предлог нити предложио други начин функционисања службе обезбеђења, ЈП 

Топлана је закључило уговор у пружању и коришћењу услуга за физичко-техничко 

обезбеђење са Еурека БК Кикинда дана 19.02.2014. године са роком важење од једне 

године и исти је Анексом продужен на период од једне године. Наведени уговор је 

закључен без спровођења поступка јавне набавке, због непоступања другог корисника 

услуге - Србијагас, и неопходности обављања наведених услуга у континуитету. 

Припремила: 

Татјана Ћошков 

СЕКРЕТАРКА 

Снежана Ковачевић 
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