
 

 
 

     Република Србија 
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ОПШТИНA К И К И Н Д А 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2014-5 

Дана: 22.01.2014. године 

        К и к и н д а 

 

 

У вези Јавне набавке : V-404-1/2014-5– ангажовање лица за безбедност и 

здравље на раду у основним и средњим школама, ВШ струковних студија за 

образовање васпитача, ПУ „Драгољуб Удицки“, установама културе на територији 

општине Кикинда, Центру за социјални рад, Центру за стручно усавршавање и СЦ 

„Језеро“ потенцијални понуђачи су поставили следећа питања : 

 

Питање 1: 

Да ли су наведене школе и установе извршиле процену ризика од повреда и 

обољења запослених на раду и донела акта о процени ризика (свака за себе 

појединачно)? 

Одговор: 

Извршена је процена ризика на радном месту и у радној околини. 

 

Питање 2: 

Ко им је радио процене ризика и израдио  акта о процени ризика? 

Одговор: 

Лиценцирана кућа која се бави пословима безбедности и здравља на раду 

 

Питање 3: 

Колико има утврђених радних места/послова с повећаним ризиком у појединим 

школама и установама/институцијама и који су то послови (врста,назив)? 

Одговор: 

Тачан податак не знамо. 

 

Питање 4: 

Структура радних места по поједим школама и установама ( описно, не трба 

прецизно набрајати 

Одговор: 

Немамо тај податак. 

 

Питање 5: 

Колико запослених имају појединачно поједине школе и установе (оквиран број)? 

Одговор: 

Просечан број запослених је око 60 по установи. 

 

Питање 6: 

Да ли је вршено оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад у појединим 

школама и установама и ко је то извршио? 

Одговор: 

Извршена је обука запослених и извршило га је лице са положеним стручним 

испитом. 

 

 



Питање 7: 

Ко ће надаље вршити оспособљавања у области БЗР (новозапослени исл.), 

обзиром да то не стоји у спецификацији обавеза лица за безбедност (Законом јесте 

утврђена обавеза лица за БЗР да припрема и испроводи оспособљавање, итд)? 

Одговор: 

Извршено је оспособљавање запослених, а за новозапослене биће организована 

обука, вршиће је онај ко добије посао лица за безбедност и здравље на раду. 

 

Питање 8: 

Да ли су формиране евиденције у области БЗР, посебно обрасци 6 о 

оспособљавању БЗР? 

Одговор: 

Формиране се евиденције из БЗНР и имају обрасце 6. 

 

Питање 9: 

Да ли ће се потписивати пјединачни Уговори о обављању послова БЗР са 

школама и установама ( то су послодавци, сходно Закону) и да ли би основа тих 

уговора био овај уговор у документацији? 

Одговор: 

Неће се потписивати појединачни уговори, већ се потписује уговор са општином 

Кикинда, као што стоји у тендерској документацији.. 

 

Питање 10: 

У конкурсној документацији навели сте списак обавеза лица за безбедност и 

здравље на раду које није у складу са чланом 40. Закона о безбедности и здравља на 

раду. 

Одговор: 

Поштовани у конкурсној документацији је наведен списак обавеза лица за 

безбедност и здравље на раду и није напоменуто оспособљавање запослених за 

безбедан и здрав рад . 

 Обзиром да већ неколико година у школама и установама  општине Кикинда 

послове безбедности и здравља на раду обављају за то изабрана правна лица  у 

конкурсној документацији нису описане све обавезе лица задуженог за безбедност и 

здравље на раду, обавезе су као контекст извучене из Закона о безбедности и здравља 

на раду.  

Подразумевамо да правно лице које буде изабрано обавља своје обавезе по Закону о 

безбедности и здравља на раду, исто се односи и на евентуалне измене већ постојећих 

процена ризка., тј.  да је изабрано правно лице дужно да ради евентуалне измене акта о 

процени ризика. 

 

Питање 11: 

У моделу уговора нису споменуте кључне ствари а које се односе на Ваше 

обавезе као послодавца. 

Одговор: 

Општина Кикинда у овом случају није послодавац већ само лице које обезбеђује 

средства за финансирање послова безбедности и здравља на раду. Послодавци су  

директори школа и установа који су директно одговорни за спровођење Закона о 

безбедности издравља на раду. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                             Милан Јовичић 


