
На основу члана 5. Закона о јавним скијалиштима („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 46/2006), Одлуке Надзорног  одбора Јавног предузећа „Скијалишта 

Србије“ 06 број 1458-2 од 15.11.2022. године, Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ 

расписује: 

 

Ј А В Н И  П О З И В 

 

за уступање простора за постављање монтажно-демонтажног објекта у циљу промоције 

производа у Ски центру Копаоник 

 

 

I ПРЕДМЕТ ПОСЛОВНЕ САРАДЊЕ 

 

Предмет овог огласа је уступање простора за постављање монтажно-

демонтажног објекта, максималне површине 14,5м2,  у близини кућице полазне станице 

боба на шинама, у ски центру Копаоник. 

Потенцијални закупац простора дужан је да прибави све потребне дозволе и 

сагласности од надлежних органа за постављање објекта и обављање делатности о свом 

трошку, као и да о свом трошку предузме све остале активности у вези са реализацијом 

пословне сарадње.  

 

 

II ПЕРИОД ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Пословна сарадња се дефинише на период од 4 месеца (зимска сезона 2022/23), 

почев од 1.12.2022.године, уз могућност продужења  уз сагласност уговорних страна, и 

правом на једнострани раскид у случају поступања супротно одредбама закљученог 

Уговора, у случају других разлога и у поступку који ће бити регулисан Уговором о 

пословној сарадњи . 

 

 

 

III НАКНАДА 

 

Понуђена накнада - закупнина треба да буде исказана у еврима.  

Минимални износ закупнине за зимску сезону 2022/23 (четири месеца почев од 

1.12.2022. годинe) за уступање простора за постављање монтажно-демонтажног објекта 

у циљу промоције производа у Ски центру Копаоник, које је предмет овог јавног 

позива је 3000,00 евра у динарској противвредности без урачунатог ПДВ-а, по средњем 

курсу НБС на дан уплате. Плаћање накнаде ће се извршити најкасније 15 дана по 

потписивању Уговора.  

 

 

 

 

 

 

 

 



V  ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

ПОНУДЕ 

 

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

су регистровани у Републици Србији, да су измирили пореске обавезе и да немају  

нерегулисаних обавеза према ЈП “ Скијалишта Србије “ . 

 

 Обавезни елементи понуде су: 

1. подаци о подносиоцу понуде – 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 да подносилац понуде, његов оснивач, њему зависна или са њим повезана 

лица у смислу Закона о привредним друштвима, немају доспеле а нерегулисане 

обавезе према Јавном предузећу „Скијалишта Србије“; 

3. понуђена номинална цена накнаде за уступање простора за постављање 

монтажно-демонтажног објекта у циљу промоције производа у Ски центру 

Копаоник 

 

VI ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА 

 

Јавни оглас ће се спровести на основу прикупљања затворених понуда у 

поступку који ће водити Комисија коју ће формирати Закуподавац. 

Одлуку о најповољнијем понуђачу Комисија ће донети на основу оцене исправности 

понуда – испуњености услова које је задао Закуподавац и достављања све тражене 

документације, благовремености понуда и понуђене цене. 

Неисправне понуде и неблаговремене понуде неће бити разматране. 

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

није прихватљива. 

 

 

 

VII РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Рок за подношење понуда је уторак 22. новембар 2022. године, 14 часова. 

Благовременим ће се сматрати понуде приспеле  на адресу Јавно предузеће 

„Скијалишта Србије“, Милутина Миланковића 9, 11070 Нови Београд до наведеног 

рока. 

Понуда се подноси у затвореној коверти са назнаком „Понуда за истицањe 

рекламних садржаја – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу Јавно предузеће „Скијалишта 

Србије“, Милутина Миланковића 9, 11070 Нови Београд. 

 

IV ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ 

 

По доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача  Комисија Закуподавца 

ће писaним путем позвати најповољнијег понуђача да у року од 3 радна дана од 

пријема Одлуке о избору најповољнијег понуђача потпише уговор о пословној 

сарадњи.  

По истеку периода важења Уговора, уз сагласност уговорних страна, предвиђена 

је могућност продужења истог. 



Уколико најповољнији понуђачи одустану од закључења уговора, Јавно 

предузеће „Скијалишта Србије“ ће закључити уговор са другопласираним понуђачем. 

 

 

V ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ 

 

Све потребне информације заинтересовани понуђачи могу добити на телефон 

011/222-3967, контакт особа Ненад Савић.  

 


