
 
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15, 

68/15) у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 68/19, питањa и одговоре 

објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП ''Скијалишта 

Србије''  

 

 

ЈНМВ 68/19 

ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  

БР. 01– 15.01.2020. 

 

 

 

Питања потенцијалног понуђача: 

 
Одговор на питања: 

 

У складу са наведеним питањима, Наручилац објављује измењену конкурсну 

документацију (ОБЈАВЉЕНУ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА ДАНА 15.01.2020. ГОДИНЕ). Измене се односе на поглавље 

V, тако да понуђач поред обавезних услова, мора да испуни и додатне услове и то: 
 

1) Да има минимум 1 дипломираног машинског инжењера у радном односу; 

2) Да има минимум 1 запослено лице у радном односу које подесује сл. сертификате:  

- сертификат за испитивање магнетним честицама, ниво III; 

- сертификат за испитивање ултразвуком, ниво III; 

- сертификат за испитивање пенетранским честицама, ниво III; 

3) Да има минимум 1 запослено лице у радном односу које подесује сл. сертификате:  

- сертификат за испитивање магнетним честицама, ниво II; 

- сертификат за испитивање ултразвуком, ниво II; 

- сертификат за испитивање пенетранским честицама, ниво II; 

4) Да има минимум 3 запослена лица у радном односу која су обучена за рад на 

висини по IRATA стандарду, ниво II; 



5) Да има минимум 2 запослена лица у радном односу која су обучена за рад на 

висини по IRATA стандарду, ниво III; 

6) Да има минимум 3 сета опреме за испитивање магнетним честицама, ултразвуком 

и пенетранским честицама; 

7) Да је понуђач акредитован као контролно тело по стандарду 17020 SRPS EN ISO. 

 

 

Све измене су унете црвеним словима. 

 

ПОНУДЕ СЕ ПОДНОСЕ НА ОБРАСЦИМА ИЗМЕЊЕНЕ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УЗ ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉАЊЕ ТРАЖЕНИХ ДОКАЗА. (у 

супротном, понуда се неће разматрати и биће одбијена као неприхватљива). 

 

У складу са наведеном изменом, Наручилац објављује обавештење о продужењу рока: 

 

Нови рок за достављање понудe:       24.01.2020. године до 12 часова 

 

Јавно отварање понуда:             24.01.2020. године  у 12 часова и 30 минута  

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈНМВ 68/19 

 


