
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ КЊАЖЕВАЦ 

KЊАЖЕВАЦ 

Карађорђева 15. 

Tel: директор 019 731-407 ;      

E-mail: muzejknjazevac@mts.rs 

МБ : 07301464 

ПИБ: 100630758 

Датум 11.02.2020.  

Број  16-2020 

 

На основу чл. 108. ст. 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 

68/15), Записника о отварању понуда дел. бр. 12 од 10.02.2020. год.  и Извештаја Комисије о стручној оцени 

понуда дел. бр. 15-2020 од 11.02.2020. год. ,доносим 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 
 1. У јавној набавци мале вредности дел. бр. 01-2020 год. од 30.01.2020. год., за набавку  услуге обављања послова 

домара ( партија 1 ) и услуге обављања послова референта у објектима Завичајног музеја Књажевац ( партија 2 ), 

уговор СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу '' GOOD JOB 019 ''доо,из  Књажевца,Бранка Радичевића 6/2  ; 

2.Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року из чл. 108.ст. 5. ЗЈН; 

3. Уговор о набавци услуге из тач. 1. ове одлуке биће закључен у смислу чл.112. ст. 2. тач. 5. Закона о јавним 

набавкама;  

Образложење 

      Одлуком вд директора Завичајног музеја Књажевац број 02-2020 од 20.01.2020. год., покренут је поступак 

јавне набавке мале вредности ,за набавку услуге обављања послова домара и референта у објектима Завичајног 

Музеја Књажевац . 

Назив и ознака из ОРН 79900000 – разне пословне и са пословањем повезане услуге.  

Јавна набавка је обликована у две партије ,следеће процењене вредности : 

1. Партија 1- Послови домара,један извршилац,IV степен стручне спреме,за период ангажовања од 

20.02.2020. до 31.01.2021.    

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

ангажовања од 20.02.2020. до 31.01.2021.   

Процењена вредност за обе партије,за наведени период ангажовања је 1.400.000,оо дин.,појединачно ,по 

700.000,оо дин., по партији. 

Набавка је предвиђена Планом набавки Завичајног Музеја Књажевац за 2020. год.,бр.01-2020  од 

17.01.2020.  на позицији 423911 а средства обезбеђена из буџета општине Књажевац за 2020. год. 

    Рок за достављање понуда био је 8 дана од дана објављивања јавног позива,тј. до 07.02.2020. год. до 

14h. Због измене конкурсне документације дел. бр. 07-2020 од 03.02.2020. рок је продужен до 10.02.2020. до 1400 

часова (чл. 63. Закона о јавним набавкама). 

 

       У року за подношење понуда, благовремено је приспела понуда понуђача: 

Редни 

број 

Број под којим је понуда 

заведена 

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача 

Датум пријема Час пријема 

1.  11-2020 '' GOOD JOB 019 

''Књажевац,Бранка 

Радичевића 6/2 

 10.02.2020.   1020 



 

 Неблаговремених понуда није било.Понуђач је понудио цене по партијама,  као у табели у прилогу : 

 '' GOOD JOB 019 ''доо, 

Књажевац,Бранка 

Радичевића 6/2 

  

Цена без ПДВ-а и са 

ПДВ-ом,за партију 1-

послови домара,за 

период од 20.02. – 

31.01.2021. год. 

692.149,оо 

дин. 

-понуђач није у ПДВ 

систему 

  

Цена без ПДВ-а и са 

ПДВ-ом,за партију 2-

послови референта у 

објектима Музеја,за 

период од 20.02. – 

31.01.2021. год. 

692.149,оо 

дин. 

-понуђач није у ПДВ 

систему 

  

 

Критеријум за оцену понуда, које су благовремене, одговарајуће ,прихватљиве и у складу са захтевима 

наручиоца је најнижа понуђена цена,као на ст. 5.  Конкурсне документације и у складу са чл. 85. ст. 1. тач. 1. 

Закона о јавним набавкама. 

      Поступак отварања понуда, вођен је 10.02.2020. год. у времену од 14.30 до 14:50, о чему је сачињен Записник 

заведен под дел. бр. 12-2020 истог дана. 

      Записник је уручен присутном представнику понуђача: 

-Милану Вељковићу,представнику понуђача '' GOOD JOB 019 ''доо, Књажевац,Бранка Радичевића 6/2.;  

У смислу чл. 107. ст. 1. ЗЈН Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке,пошто прегледа и оцени 

понуде ,одбије све неприхватљиве понуде.Прихватљива понуда је понуда која је благовремена коју наручилац 

није одбио због битних недостатака,која је одговарајућа,која не ограничава,нити условљава права наручиоца или 

обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке ( чл. 3. ст. 33- ЗЈН ). 

Чл. 107. ст. 3. ЗЈН предвиђено је да наручилац  доноси одлуку о додели уговора,ако је прибавио најмање 

једну прихватљиву понуду. 

Понуда понуђача '' GOOD JOB 019 ''доо, Књажевац,Бранка Радичевића 6/2 је одговарајућа, прихватљива и 

у границама лимита процењене вредности Наручиоца,због чега је одлучено као у диспозитиву тач 1. и 2.  

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној 

набавци ако је поднета само једна понуда ( чл. 112. ст. 2. тач. 5. ЗЈН), због чега је одлучено као у диспозитиву под 

тачком 3. 

         Поука о правном леку: 

Против ове одлуке,може се поднети захтев за заштиту права понуђача,Наручиоцу, у року од пет дана од 

дана пријема, уз доказ о уплати таксе уизносу од 60.000,оо дин., из чл. 156 ст. 1. тач. 2. ЗЈН. 

 

 

                                                                               В д директора  

                                                                      Завичајног Музеја Књажевац, 

 _____________ 

                                                                Милан Живковић 

 

 

 



 

 

 


