
                               14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
                               тел. 014 222-512 ,  факс : 014/244-508

 ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈН 08/2019

Назив наручиоца: ЈКП „Водовод  Ваљево“
Адреса наручиоца: Ваљево, Вука Караџића 26 
Интернет страница наручиоца: www..vodovodva.co.rs
Врста наручиоца: јавно предузеће-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка  мале вредности 
Врста предмета: Услуге 
Предмет јавне набавке бр. 08/2019 су услуге ангажовања радника. 
Назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге запошљавања 79600000.

На основу  члана 63.  став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број
08/2019  на следећи начин:

1) На страни 20, у Обрасцу структуре цене мењају се износи у колони 3- Порези и доприноси
за  обавезно  социјално  осигурање  лица  ангажованих  по  повременим  и  привременим
пословима , те сада  Образац VIII гласи:

VIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Р.
бр.

Опис (стручна спрема 
ангажованих радника)

Нето цена
сата
(динара)

Порези и 
доприноси за 
обавезно 
социјално 
осигурање лица 
ангажованих по 
ПиП пословима
(динара)

Провизија 
Пружаоца 
услуга ____%
(на нето цену 
сата колона 2)
у динарима

Цена радног 
сата 
ангажованог 
лица
укупно без 
ПДВ-а

1 2 3 4 5 (2+3+4)

1 Неквалификовани радник 155,30 104,23

2. Радник са средњом 
стручном спремом

179,00 120,11

3. Радник са вишом и 
високом стручном 
спремом

198,00 132,89

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:

ПДВ:

УКУПНО СА ПДВ-ом:



Цену радног сата без ПДВ-а чини збир нето цене рада по радном часу, пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање по уговору о обављању привремених и повремених послова, и
провизије понуђача исказане у динарима (% на нето цену рада по радном часу).

Цену радног сата исказати и са порезом на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

- Извршилац услуга  -  ангажовано  лице  ће  бити  плаћенo у  складу са  оствареним бројем
радних сати у месецу.

- Уколико понуђач не упише износ провизије Пружаоца услуга у образац понуде са 
структуром цене наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 Место и датум:                                      М.П.                                         Понуђач:

 _____________________                                                                      _______________________

У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.

У Ваљеву 10.4.2019. год.                                          

    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ         


