
На основу члана 5. Закона о јавним скијалиштима („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 46/2006), Одлуке Управног одбора Јавног предузећа 
„Скијалишта Србије“,  4021/1 од 05.06.2009. године,  
 

Јавно предузећe „Скијалишта Србије“  
расписује: 

 
 

Ј А В Н И  О Г Л А С 
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ОБЈЕКТА 

ски бифеа у ски центру Торник на Златибору 
 
 

I  
Предмет овог огласа је давање у закуп објекта – ски бифеа чији је власник 
Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ (у даљем тексту: Закуподавац), 
укупне површине 70 квм (30 квм површина објекта и 40 квм површина 
припадајуће терасе), са правом обављања угоститељске делатности, у ски 
центру Торник на Златибору. 
 
II   
� објекат се налази уз интерни сервисни пут, у подножју ски лифта 

„Крнево пландиште“, између постављених монтажних објеката и 
хангара за смештај табача снега. 

� објекат има приступ јавном путу, налази се у простору који је 
приступачан посетиоцима центра Торник; 

� објекат ће бити изграђен у складу са Актом о урбанистичким условима 
које издаје општина Чајетина, а прибавља Закуподавац;  

� намена - угоститељски садржај, пружање услуга посетиоцима центра 
Торник;  

� објекат – ски бифе, који је предмет овог огласа, је укупне корисне 
површине од 70 квм од чега је 30 квм затворена површина објекта а 40 
квм површина отворене терасе, која се у зимском периоду може 
претворити у затворени простор постављањем лаких заштитних панела. 
Евентуалне трошкове постављања ових панела сноси Закупац. 
 

 
III 
Објекат који се даје у закуп ће бити прикључен на електро мрежу сходно 
техничким условима надлежног јавног предузећа које управља овим 
мрежама. Трошкове прикључења објекта на електромрежу сноси 
Закуподавац. 



Објекат ће бити прикључен на постојећи систем водоснабдевања. Трошкове 
прикључења објекта на постојећи систем водостабдевања сноси 
Закуподавац. 
Обезбеђен је приступни пут без асфалтне подлоге. 
Објекат има темеље од набијеног бетона МБ20. Спољну дрвену 
конструкцију објекта чине машински обрађени стубови, темељне греде, 
косници и венчанице и објекат одговара традиционалној архитектури 
поднебља Златибора. Кров је покривен теголом изразито црвене боје по 
облику као бибер цреп. Унутрашњи зидови и плафон су обложени гипс 
картонским плочама на металној подлози и изоловани вунизолом типа 
„Кнауф“. Под објекта, степеништа и тераса су обложени јеловим бродским 
подом уз претходну израду изравнавајућег слоја. Врата објекта су израђена 
од чамовине, двокрилна полустаклена и постављена су на улазу и 
доксатима. У објекту постоји опремљен тоалет  (WC шоља, лавабо, вентили, 
водокотлић и бојлер). Све остале техничке детаље понуђач може добити од 
Закуподавца по писменом захтеву. 
 
IV 
Објекат се издаје у закуп на период од 5 годинa уз право на продужетак 
трајања закупа уз сагласност уговорних страна и правом на једнострани 
раскид у случају коришћења земљишта објекта супротно намени за коју се 
издаје, у случају других разлога и у поступку који ће бити регулисани 
Уговором о закупу. 
 
V 
Закупац се обавезује да објекат користи искључиво за обављање 
угоститељске делатности.  
 
Објекат који је предмет овог огласа нити било који његов део,  не могу бити 
предмет подзакупа.  
 
 
VI Закупнина 
Минимални износ закупнине објекта који је предмет овог огласа је 1.000,00 
еура, на месечном нивоу. ПДВ није укључен у цену и пада на терет 
Закупца. Обрачун закупнине почиње од момента закључења уговора. 
 
VII  Средства финансијског обезбеђења 
Као средство финансијског обезбеђења Закупац је у обавези да изврши 
уплату гарантног депозита у висини шест минималних месечних 
закупнина, односно износ од 6.000,00 еура у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан фактурисања, на текући рачун Закуподавца бр. 
205 – 124079 - 40 који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд. Повраћај 



гарантног депозита ће бити извршен након потписивања записника, од 
стране обе уговорне стране, којим се констатује да је предметни објекат – 
ски бифе враћен Закуподавцу у исправном стању и да Закупац нема 
никакве доспеле неизмирене обавезе према Закуподавцу. 
 
VIII  Право на подношење понуда и обавезна садржина понуде 
Право подношења понуде по овом огласу имају сва правна лица и 
предузетници регистровани за обављање угоститељске делатности у 
Републици Србији, под условом: 
 

1. Да је Понуђач најмање 2 године пре објављивања овог огласа био 
регистрован за обављању угоститељске делатности; 

Документација: Целокупан извод из Агенције за привредне регистре 
датума издавања не старијег од 6 месеци и то оригинал или оверена 
фотокопија, са свим прилозима (о упису привредног субјекта у регистар, 
врсти делатности и списком лица овлашћених за заступање). 
 

2. Да Понуђач нема доспеле а неизмирене обавезе, према држави. 
 Документација: Потврда Пореске управе. 
 

3. Да је Понуђач - правно лице поднео уз понуду. 
 - биланс стања за претходне две обрачунске године; 
 - биланс успеха за претходне две обрачунске године; 
 
 
Понуђачи се обавезују да у понуди, поред закупнине, наведу и назив и 
седиште правног лица (предузетника) који подноси понуду, име лица 
одговорног за заступање, ПИБ, матични број, број рачуна, ставе потпис 
овлашћеног лица и печат. 
 
IX 
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. 



 
 
X Рок подношења понуда и отварање понуда 
Рок за подношење понуда износи 8 дана од дана објављивања овог огласа, и 
то до 13 часова 8-ог дана. Понуде се подносе у затвореној коверти са 
назнаком „Понуда за закуп ски бифеа у ски центру Торник на Златибору – 
НЕ ОТВАРАТИ“  на адресу Јавно предузеће Скијалишта Србије, Милутина 
Миланковића 9б, 11070 Нови Београд. 
Поступак отварања понуда ће спровести Комисија Закуподавца последњег 
дана рока за достављање понуда у 13.30 часова у пословним просторијама 
Јавног предузећа Скијалишта Србије, Милутина Миланковића 9б, IV спрат, 
11070 Нови Београд.  
Ако је 8-и дан од објављивања овог огласа нерадни дан, као последњи дан за 
достављање понуда рачунаће се први наредни радни дан. 
 
XI Закључење уговора о закупу 
По доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача Комисија 
Закуподавца ће позвати најповољнијег понуђача да у року од 3 дана од 
пријема Одлуке о избору најповољнијег понуђача потпише Уговор о 
закупу. 
 
Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења уговора 
Закуподавац ће закључити Уговор о закупу са другопласираним 
понуђачима. 
 
XII Контакт 
Све потребне информације заинтересовани понуђачи могу добити на 
телефон:  011/311-7204, контакт особа: Мира Вујичић. 


