
На основу члана 5. Закона о јавним скијалиштима („Службени гласник РС“, бр. 46/2006), 

Одлуке Надзорног одбора ЈП „Скијалишта Србије“ Београд, брoj 1389-1 од 26.10.2022. 

године, ЈП „Скијалишта Србије” Београд објављује 

 

 

Ј А В Н И  П О З И В 

 

за достављање писаних понуда за закључење Уговора о закупу оптичке инфраструктуре 

 

I Предмет огласа 

 

Предмет овог огласа је: 

 

Локација: Копаоник, оптичка инфраструктура ЈП Скијалишта Србије 

 

Понуда ЈП Скијалишта Србије  за издавање у закуп, провајдерима услуга мобилне 

телефоније или интернет провајдерима, неискоришћених ресурса оптичке инфраструктуре 

ски-центра Копаоник: 

1. Закуп мономодних влакана, појединачно или у пару (цена месечног закупа 

15,36дин/m или 25,60дин/m) 

2. Закуп места у кабловској канализацији (услуга доступна само за закупце влакана из 

ставке 1, цена месечног закупа за микроцеви 9,7дин/m) 

 

У случају да се укаже потреба за услугом колокације активне опреме закупца, биће 

склопљен анекс уговора у складу са важећим тржишним ценама. 

 

Заинтересоване стране се могу јавити контакт особи ради договора у вези обиласка 

локације и детаљнијих информација о расположивим ресурсима у појединим сегментима 

мреже. 

 

Уговор се закључује на период од три (3) године. 

 

II  Право на подношење понуда и обавезни елементи понуде 

 

Право подношења понуде имају сва правна лица и предузетници под условом да су 

уписани у регистар РАТЕЛ-а као оператери GSM мобилне мреже, Јавне фиксне 

телекомуникационе или кабловске мреже за приступ. Упис у регистар Комисија ће 

проверити на дан отварања понуда увидом у јавно доступну РАТЕЛ-ову Евиденцију 

оператора јавних комуникационих мрежа и услуга. 

 

 Обавезни елементи понуде су: 

1. подаци о понуђачу – назив и седиште правног лица (предузетника) који подноси 

понуду, име лица одговорног за заступање, ПИБ, матични број, број рачуна, уз 

потпис овлашћеног лица и печат; 

2. доказ o регистрацији понуђача што доказује достављањем извода из Агенције за 

привредне регистре; 



3. доказ да понуђач нема нерегулисане обавезе према Јавном предузећу „Скијалишта 

Србије“ – писмена изјава Понуђача оверена и потписана од стране овлашћеног лица 

Понуђача; 

 

 

III Поступак прикупљања понуда 

 

Јавни оглас се спроводи писаним прикупљањем понуда. Одлуку о изабраним  

понуђачима Комисија Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ ће донети на основу оцене 

исправности понуда – испуњености тражених услова, оцене финансијског и пословног 

капацитета понуђача. 

Неисправне, непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране. 

Комисија задржава право да одбије све приспеле понуде уколико оцени да нити једна 

није прихватљива. 

 

IV Рок подношења понуда и отварање понуда 

 

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

“Понуда за Јавни позив за достављање писаних понуда за закључење Уговора о закупу 

оптичке инфраструктуре“ 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 је 10.11.2022.г. Благовременим ће се сматрати понуде које 

стигну на адресу ЈП „Скијалишта Србије” 10.11.2022.г. до 14,00 часова. 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 биће обавештени писменим путем о донетој одлуци. 

 

V  Информације и контакт 

 

Све неопходне информације понуђачи могу добити на телефон 011/222-3965, 

контакт особа Жарко Брауновић. 

 

 

 


