
Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ковин

“ УСТАНОВА ЗА СПОРТ “ КОВИН

Број: 8/267-2019-3

Дана: 08.01.2020. године

26220 Ковин, ул. ЈНА бр. 34

Тел: 013/744-899  

Web:sportkovin.rs

Email sportkovin@gmail.com

покретање закључење извршење

без ПДВ-а са ПДВ-ом  

УСЛУГЕ:

Услуге одржавања хигијене у 

објектима ''Установе за спорт 

Ковин'' у Ковину

3.750.000,00 4.500.000,00 424911
Јавна набавка 

мале вредности 
фебруар март април

Напомена:  одржавање  хигијене у објектима Установе

Разлози и оправданост набавке:  за одржавање хигијене у објектима Установе

Начин утврђивања процењене вредности: на основу провера цена  

Услуге уступања људских ресурса- 

ангажовање лица за рад у теретани
916.666,66 1.100.000,00 423599

Јавна набавка 

мале вредности јануар фебруар фебруар

Напомена: ангажовање људских ресурса ( стручног лица за рад у теретани)

Разлози и оправданост набавке: поштовање законских прописа у погледу стручности и безбедности корисника

Начин утврђивања процењене вредности: на основу провера цена  

Зидарски радови 1.166.666,66 1.400.000,00 425111
Јавна набавка 

мале вредности април мај август

Напомена: зидарски радови на спортским објектима

Разлози и оправданост набавке:побољшање услова за бављење спортом

Начин утврђивања процењене вредности:  на основу провера цена

               

Столарски радови 166.666,66 200.000,00 425112
Јавна набавка 

мале вредности април мај август

1.1.2.

1.1.1.

                                                     ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА 2020. ГОДИНУ

Врста поступка Редни бр. Предмет набавке
Процењена вредност Конто/  

Позиција 

1.1.3.

1.1.4.

mailto:sportkovin@gmail.com


Напомена: столарски радови на спортским објектима

Разлози и оправданост набавке:побољшање услова за бављење спортом

Начин утврђивања процењене вредности:  на основу провера цена

               

Молерски радови 416.666,67 500.000,00 425113
Јавна набавка 

мале вредности април мај август

Напомена: молерски радови на спортским објектима

Разлози и оправданост набавке:побољшање услова за бављење спортом

Начин утврђивања процењене вредности:  на основу провера цена

               

Радови на крову 83.333,34 100.000,00 425114
Јавна набавка 

мале вредности април мај август

Напомена:  радови на спортским објектима

Разлози и оправданост набавке:побољшање услова за бављење спортом

Начин утврђивања процењене вредности:  на основу провера цена

               

 Радови на водоводу и канализацији 166.666,67 200.000,00 425115
Јавна набавка 

мале вредности април мај август

Напомена:  радови на спортским објектима

Разлози и оправданост набавке:побољшање услова за бављење спортом

Начин утврђивања процењене вредности:  на основу провера цена

               

Радови на електричним инсталацијама 416.666,67 500.000,00 425117
Јавна набавка 

мале вредности април мај август

Напомена:  радови на спортским објектима

Разлози и оправданост набавке:побољшање услова за бављење спортом

Начин утврђивања процењене вредности:  на основу провера цена

               

УКУПНО:                7.083.333,33 8.500.000,00

                                 ДИРЕКТОР

Дејан Јањевић, дипл.менаџер
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