
 

На основу Одлуке Надзорног одбора број 1123-1 од 04.06.2020. године Јавно предузеће 

„Скијалишта Србије“ расписује 

 

 

Ј А В Н И  П О З И В 

 

За закључивање Уговора о пословној сарадњи за организацију 

обуке стреличарства и других спортских активности у Ски 

центру Копаоник 

 

I Предмет огласа 

 

Пословна сарадња у Ски центру Копаоник, у „Долини спортова“ на простору који 

се у зимској сезони користи као полигон за обуку скијања – Ски вртић, за организацију 

обуке стреличарства и других спортских активности. 

 

Понуђач  се обавезује да након завршетка летње сезоне полигон остави у стању у 

каквом га је затекао. Понуђач се такође обавезује да свим корисницима који користе 

бициклистичке руте, изнајмљују бицикле и користе жичару Панчићев врх за извлачење 

бицикала, дају бесплатну обуку у планинском бициклизму, као и да се на униформама 

као и на свим осталим промотивним материјалима (Roll up, банери, флајери, website) 

налази логотип Скијалишта Србије. 

 

II  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 за организацију спортских активности. 

 

 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; 

4. предлог Програма рада  за летњу сезону 2020. који треба да садржи предлог 

редовних активности и ванредних активности (догађаја). 

 

III Поступак прикупљања понуда 

 

Јавни оглас се спроводи писaним прикупљањем понуда. Одлуку о изабраном  

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

исправности понуда – испуњености тражених услова. 

Неисправне, непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране. 

Комисија задржава право да одбије све приспеле понуде уколико оцени да ни 

једна није прихватљива. 

 



IV Рок подношења понуда и отварање понуда 

 

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

“Понуда за јавни оглас за закључивање Уговора о уступању простора у ски центру 

Копаоник у „Долини спортова“ за организацију обуке стреличарства и других спортских 

активности“ 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 петак 12.06.2020. г. Благовременим ће се сматрати 

понуде које стигну на адресу ЈП „Скијалишта Србије” последњег дана рока за 

подношење понуда до 12 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 писаним путем о донетој одлуци. 

 

V  Информације и контакт 

 

Све неопходне информације понуђачи могу добити на телефон 011/222-3967, 

контакт особа Ненад Савић. 


