
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ КЊАЖЕВАЦ 

KЊАЖЕВАЦ 

Карађорђева 15. 

Tel: директор 019 731-407 ;      

E-mail: muzejknjazevac@mts.rs 

МБ : 07301464 

ПИБ: 100630758 

Датум  01.03.2019.  

Број  26-2019 

 
У смислу чл. 113. ст. 1. ЗЈН Наручилац закључује уговор о јавној набавци са 

понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права. 

Чл. 116. ст. 1. ЗЈН Наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом 
уговору о јавној набавци или оквирном споразуму у року од пет дана од дана закључења 
уговора,односно оквирног споразума. 
 
ПРЕДМЕТ: Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности-  
услуга обављања послова портира/домара и референта у објектима Музеја, број 
01/2019 год. од 31.01.2019. год. 
 
Наручилац : Завичајни музеј  Књажевац 
Јавна набавка услуга обављања послова портира/домара и референта  за потребе 
Завичајног музеја Књажевац,обликована у две партије :       

1. Партија 1- Послови портира/домара,један извршилац,IV степен стручне спреме; 

2. Партија 2-Послови референта у објектима Музеја,један извршилац,IV степен стручне 

спреме ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Назив и шифра из општег речника набавки : ОРН 79900000 – разне пословне и са 

пословањем повезане услуге.  

Уговорена вредност за партију 1   498.000,оо дин. 
                                      за партију 2   498.000,оо дин. 
Критеријум за доделу уговора : најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда : 3  ( три ) 
Највиша понуђена цена :  за партију 1  543.171,оо дин. 

                                               за партију 2  543.171,оо дин. 

 

                   
Најнижа понуђена цена :   за партију 1  498.000,оо дин. 
                                               за партију 2  498.000,оо дин.                                         
 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда :  
За партију 1 и партију 2 била је само једна прихватљива понуда која је у границама 
процењене вредности јавне набавке,са понуђеном ценом од 498.000,оо дин. по партији 
 
Одлука о додели уговора донета је 14.02.2019. год. ( дел. бр. 12-2019 ) 
Уговор о набавци услуге обављања послова портира/домара ( партија 1 ) и референта ( 

партија 2 ) у објектима Завичајног музеја  закључен је дана 25.02.2019. год. са 

понуђачем '' Феријални савез '',Светозара Марковића 7.,Књажевац, заступник Срђан 
Илијић /дел. бр. 20-2019; 
 
 


