
 

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

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

број 1491-3 од 14.08.2020. године, 

  

 

Јавно предузеће „Скијалишта Србије” Београд  

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 2020/2021, 2021/2022 и 2022/23 године  

у Ски центру „Копаоник“ 

 

Право на подношењe понуда по основу овог јавног позива имају правна лица и 

предузетници који имају седиште у Републици Србији, под условом: 

 

1. да су регистровани за обављање делатности спортског подучавања, што доказују 

достављањем извода из Агенције за привредне регистре (доставити оригинал 

или копију извода из Агенције за привредне регистре, или оснивачки акт, или 

статут); 

2. да ангажују одговарајућа лица за непосредно подучавање - лиценциране 

инструкторе скијања односно физичка лица која се баве пословима подучавања 

скијању и специјализованим зимским спортским активностима и који имају, у 

складу са законом којим је уређена област спорта, одговарајуће звање 

инструктора, учитеља или тренера скијања и лиценцу надлежног спортског 

савеза (доставити оригинал писане изјаве ски школе); 

3. да немају доспеле и неизмирене обавезе према Јавном предузећу „Скијалишта 

Србије” (доказ: писмена потврда Јавног предузећа „Скијалишта Србије“); 

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

достављањем одговарајућег уверења о плаћеним порезима и доприносима 

(доставити оригинал или оверену копију уверења); 

5. да доставе писану изјаву да ће, одмах по потписивању уговора о пословној 

сарадњи у области подучавања скијању и специјализованим зимским 

активностима за зимске сезоне 2020/2021, 2021/2022 и 2022/23 године у Ски 

центру „Копаоник“, достави Јавном предузећу „Скијалишта Србије“, бланко 

соло меницу, евидентирану у регистру меница Народне банке Србије са 

меничним овлашћењем, на име обезбеђења плаћања накнаде за право обављања 

делатности подучавања скијању у Ски центру „Копаоник“. Плаћање накнаде по 

уговору о пословној сарадњи у области подучавања скијању и специјализованим 

зимским активностима за зимске сезоне 2020/2021, 2021/2022 и 2022/23 године у 

Ски центру „Копаоник“ се врши у три једнаке рате: 15.01, 15.02. и 15.03. за 

сваку сезону. Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ задржава право да у случају 

не плаћања било које од рата у року утврђеном овим јавним позивом, изврши 

наплату целокупне сезонске накнаде активирањем менице и раскине уговор са 

школом којој је принудно наплаћена накнада;  

6. да доставе писану понуду која ће обухватити планирани број ангажованих 

лиценцираних инструктора скијања по зимској сезони, тако да број инструктора 

по сезони буде исти за све време важења уговора, као и укупан износ накнаде по 

зимској сезони дефинисан на начин одређен овим јавним позивом. Писана 



понуда у погледу планираног броја ангажованих лиценцираних инструктора 

скијања, на основу којег се одређује накнада, је обавезујућа за ски школу, тако 

да ски школа не може током реализације уговора о пословној сарадњи захтевати 

смањење накнаде у случају да не ангажује лиценциране инструкторе скијања у 

броју предвиђеном писаном понудом. У случају да ски школа током реализације 

уговора о пословној сарадњи ангажује већи број лиценцираних инструктора 

скијања у односу на њихов број предвиђен у писаној понуди, ски школа ће бити 

у обавези да плаћа додатни износ од 500 евра без ПДВ по инструктору по сезони 

(доставити оригинал писане понуде ски школе); 

7. да имају закључен уговор о осигурању корисника услуга подучавања од 

последица незгода (доставити оригинал или оверену копију уговора о 

осигурању); 

8. да доставе програм подучавања скијању и специјализованим зимским 

спортовима који ће садржати одговарајуће мере безбедности у погледу заштите 

корисника услуга ски школа, а који ће се спроводити у Ски центру „Копаоник“ 

(доставити програм ски школе); 

9. да сви ангажовани лиценцирани инструктори скијања, током обуке полазника, 

носе адекватну скијашку гардеробу на којој ће, на видном месту, са леве стране 

у пределу грудног коша, бити предвиђено место за постављање легитимације 

ски инструктора (димензија 9 х 5 цм) која ће садржати обележје одговарајуће 

ски школе, име, презиме и слику ски инструктора, број и врсту лиценце (ски 

школа је у обавези да изради легитимације према наведеним првилима, са 

графичком припремом подлоге легитимације коју ће им доставити ЈП 

„Скијалишра Србије“). Такође, ски инструктори су обавезни да носе 

одговарајуће кациге као и осталу одговарајућу ски опрему (доставити оригинал 

писане изјаве ски школе); 

10. да од укупно ангажованог броја инструктора скијања 30% инструктора скијања 

поседује активно знање једног страног језика (доставити оригинал или копију 

одговарајућег документа којим се то доказује или оригинал писане изјаве ски 

школе); 

11. да имају у функцији званичан веб сајт ски школе, који ће садржати лична имена 

и фотографије свих ангажованих инструктора скијања од стране одређене ски 

школе, а који ће најкасније до 15.11. сваке календарске године бити ажуриран у 

вези са истим подацима; 

12. да имају одговарајућу пословну просторију на скијалишту и одговарајуће место 

за окупљање полазника у Ски центру „Копаоник“ (доставити оригинал или 

оверену копију уговора или другог одговарајућег документа којим се то 

доказује); 

13. да обезбеде Јавном предузећу „Скијалишта Србије“ током сваке зимске сезоне за 

време трајања пословне сарадње, о свом трошку, 30 часова обуке скијању или 

другим зимским спортовима, за потребе обављања делатности (доставити 

оригинал писане изјаве ски школе). 

14. да уплате депозит у висини од 2.000,00 евра у динарској противвредности по 

званичном средњем курсу НБС на дан уплате. Уколико ски школа закључи 

уговор о пословној сарадњи у области подучавања скијању и специјализованим 

зимским спортским активностима за зимске сезоне 2020/2021, 2021/2022 и 

2022/23 године у Ски центру „Копаоник“ са ЈП „Скијалишта Србије“, уплаћени 

депозит ће се рачунати као део уплаћене уговорне накнаде. Школама које не 

буду изабране за закључење уговора, уплаћени депозит ће бити враћен у 

динарском износу у коме је уплаћен. Школама које буду изабране, а након тога 

одустану од понуде и учешћа у поступку, уплаћени депозит ће бити задржан и 



биће дужне да сносе трошкове спровођења наредна два поступка јавног 

оглашавања ради прибављања понуда за закључење уговора о пословној 

сарадњи у области подучавања скијању и специјализованим зимским спортским 

активностима за зимске сезоне 2020/2021, 2021/2022 и 2022/23 године у Ски 

центру „Копаоник“. 

 

Пружање услуга које су предмет Јавног позива ће се вршити у складу са 

процедуром која је потенцијалним понуђачима доступна на сајту ЈП „Скијалишта 

Србије“ на следећем линку https://www.skijalistasrbije.rs/sr/javne-nabavke, или личним 

увидом у просторијама ЈП „Скијалишта Србије“, ул Милутина Миланковића бр. 9, 4. 

спрат, у периоду од објаве Јавног позива до рока за подношење понуда. 

 

Свака ски школа је дужна да у својој писаној понуди искаже укупан износ 

накнаде по зимској сезони. Структура понуђеног укупног износа накнаде по свакој 

зимској сезони се састоји из: 

- износа накнаде, који ће износити 10.000,00 евра по зимској сезони увећано за 

ПДВ; 

- износа накнаде, који се израчунава тако што се број ангажованих 

лиценцираних инструктора скијања помножи са износом од 350 евра увећано за ПДВ. 

 

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

„Понуда за јавни позив – ски школе Копаоник” са напоменом – НЕ ОТВАРАЈ, и то 

препорученом пошиљком или директном предајом на адресу: Јавно предузеће 

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

  

Рок за подношење понуда је среда 9. септембар 2020. године до 10,00 часова. 

 

Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу Јавног предузећа 

„Скијалишта Србије”, ул. Милутина Миланковића 9 11000 Београд, до среде 9. 

септембра 2020. године, и то до 10,00 часова. 

 

       Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.  

 

Отварање писаних понуда ће се обавити јавно истог дана када је и крајњи рок за 

достављање понуда, и то у 11,00 часова. Уколико отварању писаних понуда испред ски 

школе не присуствује лице овлашћено за заступање, у обавези је да писаним путем 

овласти друго лице које ће га заступати (обавезно понети писано овлашћење и 

идентификациони документ). О отварању писаних понуда биће сачињен записник који 

ће потписати сви присутни овлашћени представници ски школа. Отварању писаних 

понуда не могу присуствовати представници правних лица и предузетника који нису 

поднели писане понуде у предвиђеном року. 

 

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

једна није прихватљива. 

 

Правна лица и предузетници, који су поднели благовремене и потпуне писане 

понуде у складу са овим јавним позивом, биће обавештени писаним путем о донетој 

одлуци о закључењу уговора о пословној сарадњи у области подучавања скијању и 

специјализованим зимским спортским активностима за зимске сезоне 2020/2021, 

2021/2022 и 2022/23 године у Ски центру „Копаоник“. 

https://www.skijalistasrbije.rs/sr/javne-nabavke


 

Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ задржава право да, током периода трајања 

пословне сарадње са ски школама успостављене по основу овог Јавног позива, 

организује своју ски школу у оквиру регистроване делатности. 

 

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

контакт особа Ненад Савић, или 011/2223944, контакт особа Немања Балаћ. 

 


