
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15, 

68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 19/20, питања и одговоре објављујемо 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП ''Скијалишта Србије'' 

 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

БР. 03– 29.05.2020. 

ЈН 19/20 

Радови на проширење везнх путева и ски стаза на Копаонику,  

по принципу „кључ у руке“ 

 

 
Питања потенцијалног понуђача: 

 

Sagledali smo teren i uslove izvođenja radova na proširenju ski staza i puteva, prema jn 19-2020.  

Staze i ski putevi su opremljene sa sistemom za veštačko osnežavanje, tako da i izvođenje radova 

u tim zonama predstavlja najveći rizik od mogućih oštećenja. Iz tog razloga smatramo da je 

neophodno iskustvu u projektovanju i izvođenju radova na izgradnji ski staza, kao i iskustvo u 

projektovanju i izvođenju radova na sistemu za veštačko osnežavanje, u zaštićenim prirodnim 

dobrima. 

Kada se traži uslov: 

"Da je u poslede tri godine izveo radove na uređenju terena ili radove na 

izgradnji ski staza u zaštićenom prirodnom dobru, minimum 3 ugovora;" -da li se to odnosi i na 

iskustvu u projektovanju i izvođenju sistema za veštačko osnežavanje, koji je sastavni deo pojasa 

ski staze? 

 

Одговор: 

Предмет ове јавне набавке су радови на проширењу везних путева и ски стаза, израда 

пратеће техничке документације, геодетско снимање за потребе израде техничке 

документације и изградње, као и сви радови на сечи и извлачењу стабала. У зони ски путева 

и стаза постоје инсталације система за вештачко оснежавање, а како извођење радова у тим 

зонама представља ризик за настанак оштећења, потребно је и искуство како у 

пројектовању тако и приликом извођења радова на  системима вештачког оснежавања. 

 

Имајући у виду да због постизања довољне ширине ски пута за безбедан пролаз скијаша 

може доћи до потребе за измештањем инсталација цевовода и пратеће опреме (топови и 

лансери), а како је за наведено потребно израдити и пратећу техничку документацију, поред 

постојећих додатних услова прописујемо и два нова додатна услова: 

1. Израда техничке документације за пројектовање система вештачког оснежавања у 

заштићеним природним добрима- минимум једна референца у последње три године; 

2. Извођење радова на изградњи система за вештачко оснежавање- минимум једна 

референца у последње три године. 
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