
На основу члана 5. Закона о јавним скијалиштима („Службени гласник РС“, бр. 

46/2006) и Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ Београд 

број 2019/6б од 05.06.2017. године, 

 

ЈП „Скијалишта Србије”  

објављује  

 

Ј А В Н И  П О З И В 

 

за прикупљање понуда 

 за закључивање уговора о пословној сарадњи у области 

подучавања скијању и специјализованим зимским спортским активностима за 

зимске сезоне 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022. године  

у Ски центру Стара планина 

 

 

Право подношења понуде по овом огласу имају сва правна лица и предузетници у 

Републици Србији, под условом: 

 

1. да су регистровани за обављање делатности подучавања скијању или другом 

спортском делатношћу, што доказују достављањем извода из Агенције за 

привредне регистре оригинал или копија, са свим прилозима (о упису 

привредног субјекта у регистар, врста делатности и списак лица овлашћених за 

заступање); 

2. да доставе оверену и потписану изјаву да ће ангажовати одговарајућа лица за 

непосредно подучавање - лиценциране инструкторе скијања; 

3. да немају нерегулисане обавезе према ЈП „Скијалишта Србије”; 

4. да немају доспеле а неизмирене обавезе према држави, што се доказује 

достављањем одговарајућег уверења о плаћеним порезима и доприносима; 

5. да доставе писмену изјаву да ће, током читаве сезоне, имати организовано место 

за пријем полазника ски школе; 

6. да доставе обавезујуће писмо о намерама банке да ће, одмах по потписивању 

уговора о пословној сарадњи у области подучавања скијању и специјализованим 

зимским активностима за зимске сезоне 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021 и 2021/2022. године у Ски центру Стара планина, издати безусловну, 

неопозиву и наплативу на први позив, банкарску гаранцију на име обезбеђења 

плаћања накнаде за право обављања делатности подучавања скијању у Ски 

центру Стара планина, на укупан износ петогодишње накнаде увећане за ПДВ, 

са важношћу од једне календарске године од датума издавања, уз обавезу да, за 

сваку наредну календарску годину, 15 дана пре истека важења постојеће 

банкарске гаранције, достави ЈП „Скијалишта Србије“ нову банкарску гаранцију 

за наредну календарску годину. Износ на који гласи нова банкарска гаранција се 

умањује за укупан износ накнаде плаћене током претходне године; 

7. да доставе сопствено писмо о намерама да ће, по отпочињању сваке од ски 

сезона за које се расписује овај јавних позив, у ски центру Стара планина, 

организовати полигон за обуку почетника са свим потребним припадајућим 

елементима (обручи, штапови, маркери, мреже, тунели), који ће сами поставити, 

бринути о њему и уклонити по завршетку сезоне. 

 

 



ЈП „Скијалишта Србије” ће понуде рангирати према понуђеној висини износа 

накнаде коју је понуђач спреман да плати за право обављања делатности подучавања 

скијању и специјализованим зимским спортским активностима за зимске сезоне 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022. године у Ски центру Стара 

планина, при чему је минимална понуђена накнада  

 

- 2.500 ЕВРА, по средњем курсу НБС на дан фактурисања,  по ски сезони, увећано 

за припадајући ПДВ, за ски школу која ће имати ангажовано највише 15 

инструктора; 

 

Понуде се достављају у затвореној коверти, са траженим прилозима, са назнаком 

„Понуда за јавни позив – ски школе Стара планина” са напоменом – НЕ ОТВАРАЈ - 

препорученом пошиљком или директном предајом на адресу: Јавно предузеће 

„Скијалишта Србије”, 11070 Нови Београд, ул. Милутина Миланковића бр.9.  

Рок за подношење понуда износи 15 дана од дана објављивања овог огласа. 

Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу ЈП „Скијалишта 

Србије” последњег дана рока за подношење понуда до 14,00 часова. 

Ако је 15. дан од објављивања овог огласа нерадни дан, као последњи дан за 

достављање понуда рачунаће се први наредни радни дан. 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

Отварање понуда ће се обавити комисијски првог наредног радног дана по истеку 

рока за подношење понуда. 

Учесници у поступку јавног оглашавања биће обавештени писаним путем о донетој 

одлуци. 

ЈП „Скијалишта Србије” задржава право да са понуђачима преговара о понуђеним 

условима као и да одустане од јавног позива, без обавезе давања образложења о разлогу 

одустајања. 

Све неопходне информације понуђачи могу добити на телефон 011/222-39-67, 

контакт особа Ненад Савић.  

 

 


