
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР "ЈАХОРИНА"

Број: 2446-ОЦ/20

Датум: 05.05.2020

Редни 

број
Предмет јавне набавке

Извор 

финансирања 

Процјењена 

вриједност 

набавке за 2020. 

годину без ПДВ-

а

Врста поступка
Покретање 

поступка

Закључење 

уговора
Објашњење

1 Набавка електричне енергије

Изузеће од примене 

закона о јавним 

набавкама

2 Набавка воде

Изузеће од примене 

закона о јавним 

набавкама

3 Набавка стручне литературе 6,000.00 Директни

4

Набавка канцеларијског и рекламног 

материјала на период од 1 године путем 

оквирног споразума

Властита средства 30,000.00 Конкурентски May-20 May-20 Планирана годишња потрошња

5
Набавка мобилијара и опрема за уређење ски 

центра
Властита средства 50,000.00 Конкурентски Aug-20 Aug-20 Унапређење услуге. Опремање ски центра за летњу понуду.

6 Набавка трим стазе Властита средства 150,000.00 Отворени Aug-20 Aug-20
Опремање ски центра за летњу понуду. Повећање услуге и продужење туристичке 

сезоне.

7 Набавка сувенирског програма Властита средства 50,000.00 Конкурентски Aug-20 Aug-20

8
Набавка сатова за стубове вертикалног 

транспорта
Властита средства 10,000.00 Отворени поступак Aug-20 Aug-20

9 Набавка апликације 3Д мапе Властита средства 20,000.00 Отворени поступак Aug-20 Aug-20 Апликација за сајт и телефон Услуга

10
Набавка дигиталне штампе на период од 1 

године путем оквирног споразума
Властита средства 52,000.00 Отворена Jun-20 Jun-20

За потребе организовања конференција - Два нова ролл уп -а, 10x стоне заставице са 

пластичном конструкцијом, нова штампа за већ постојећу конструкцију бацкwалл-а) 

11
Набавка  празничне декорације (празничне 

лампице, ласери, свјетлосни снопови)
Властита средства 6,000.00 Директни Aug-20 Aug-20 Лампице за декорацију планине које би украшавале изглед током цијеле сезоне

12 Набавка рачунара и рачунарске опреме Властита средства 20,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20
Рачунарска опрема, резервни дијелови, потрошни материјал, акулулатори за УПС 

уређаје, тонери.

13
Набавка лиценци за оперативне системе и 

антивирусни програм
Властита средства 21,000.00 Конкурентски May-20 May-20

Антивирусни програм за рачунаре - лиценца за 3. годину.Легализација Оперативних 

система на рачунарима. У плану урачунато лиценце за 50 рачунара са ОС Wиндоwс 10

14 Набавка лиценци за ски дату Властита средства 25,000.00

Преговарачки - 

ексклузивна права - 

потребна изјава 

произвођача

Aug-20 Aug-20 Обнављање годишњих лиценци и абдејт софтвера Скидата систем

15 Набавка резервних делова за ски дату Властита средства 6,000.00
Директни - потребна 

изјава произвођача
Jul-20 Jul-20
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16 Набавка бар код карти Властита средства 12,000.00

Преговарачки - 

ексклузивна права - 

потребна изјава 

произвођача

pokrenuto Баркод карте љето/зима 100.000 ком

17 Набавка ски карти Властита средства 25,000.00 Конкурентски Jul-20 Jul-20

18 Набавка видео надзор скијалишта Властита средства 10,000.00 Конкурентски May-20 May-20 Замјена постојеће опреме новом. 20 нових камера и снимач

19
Набавка потрошног материјала за систем за 

сликање Алпин костер
Властита средства 3,000.00 Директни споразум May-20 May-20 Набавка за седам сетова (један сет 1400 фотографија) - 9800 фотографија љето/зима

20
Набавка потршног материјала за паркинг 

систем
Властита средства 6,000.00 Директни споразум Aug-20 Aug-20 РФИД картице за отварање рампи. Потрошни материјал за наплатне тикете

21 Набавка летњих забавних садржаја за језеро Властита средства 50,000.00 Отворени Aug-20 Aug-20
Атрактивни љетни садржај на језеру, нпр, педалине, балони на води, заштитна опрема 

понта и др.

22 Набавка мини буса Властита средства 100,000.00 Отворени Aug-20 Aug-20 Минибус - полован 20 мјеста 

23 Набавка туристичког возића Властита средства 150,000.00 Отворени Aug-20 Aug-20 Љетни садржај за превоз гостију на локацијама по планини

24
Алкохолна и безалкохолна пића и сродни 

производи 
Властита средства 80,000.00 Отворени Jan-20 Jan-20

Набавка пића за ски бифе.Након проведеног отвореног поступка закључује се оквирни 

споразум на период од годину дана.  Нисмо обавезни потрошити целокупан износ 

оквирног споразума већ колико су нам стварне потребе за алкохолним и безалкохолним 

пићима у току године. 

25 Месо и производи од меса Властита средства 100,000.00 Отворени Jan-20 Jan-20

Набавка меса и производа од меса за ски бифе. Након проведеног отвореног поступка 

закључује се оквирни споразум на период од годину дана.  Нисмо обавезни потрошити 

целокупан износ оквирног споразума већ колико су нам стварне потребе за месом и 

производима од меса у току године.

26 Млеко и млечни производи Властита средства 25,000.00 Конкурентски Jan-20 Jan-20

Набавка млека и млечних производа за потребе ски бифеа.Након проведеног 

конкурентског поступка закључује се оквирни споразум на период од годину дана.  

Нисмо обавезни потрошити целокупан износ оквирног споразума већ колико су нам 

стварне потребе за млеком и млечним производима у току године.

27 Колонијална роба и прехрабени производи Властита средства 46,000.00 Конкурентски Jan-20 Jan-20

Набавка колонијалне робе (зачини) и прехрамбених производа за потребе рада ски 

бифеа. Након проведеног конкурентског поступка закључује се оквирни споразум на 

период од годину дана.  Нисмо обавезни потрошити целокупан износ оквирног 

споразума већ колико су нам стварне потребе за колонијалном робом и прехрамбеним 

производима у току године

28 Воће и поврће Властита средства 40,000.00 Конкурентски Jan-20 Jan-20

Набавка воћа и поврћа за потребе рада ски бифеа. Након проведеног конкурентског 

поступка закључује се оквирни споразум на период од годину дана.  Нисмо обавезни 

потрошити целокупан износ оквирног споразума већ колико су нам стварне потребе за 

воћем и поврћем у току године

29 Папир и папирна галантерија Властита средства 10,000.00 Конкурентски Jan-20 Jan-20

Набавка декоративног папира и папирне галантерије за потребе рада ски бифеа.Након 

проведеног конкурентског поступка закључује се оквирни споразум на период од годину 

дана.  Нисмо обавезни потрошити целокупан износ оквирног споразума већ колико су 

нам стварне потребе за папирном галантеријом  у току године. 

30 Угоститељски инвентар и прибор Властита средства 10,000.00 Конкурентски Jan-20 Jan-20

Набавка угоститељског инвентара и прибора за потребе рада ски бифеа. Након 

проведеног конкурентског поступка закључује се оквирни споразум на период од годину 

дана.  Нисмо обавезни потрошити целокупан износ оквирног споразума већ колико су 

нам стварне потребе за угоститељским инвентаром и прибором у току године 

31 Апетисани (здраве грицкалице) Властита средства 8,000.00 Конкурентски Jan-20 Jan-20

 Набавка здравих грицкалица, апетисана за потребе ски бифеа. Након проведеног 

конкурентског поступка закључује се оквирни споразум на период од годину дана.  

Нисмо обавезни потрошити целокупан износ оквирног споразума већ колико су нам 

стварне потребе за апетисанима у току године

32 Цигарете и цигарилоси Властита средства 30,000.00 Конкурентски Jan-20 Jan-20

 Набавка цигарета и цигарилоса за потребе ски бифеа. Након проведеног конкурентског 

поступка закључује се оквирни споразум на период од годину дана.  Нисмо обавезни 

потрошити целокупан износ оквирног споразума већ колико су нам стварне потребе за 

цигаретама и цигарилосима у току године

33 Набавка средстава за хигијену Властита средства 30,000.00 конкурентски Jan-20 Jan-20
Средства за хигијену, тоалет папир и убруси. Након проведеног конкурентског поступка 

закључује се оквирни споразум на период од годину дана.  Нисмо обавезни потрошити 

целокупан износ оквирног споразума већ колико су нам стварне потребе за средстава за 



34 Набавка дрва за Ски Бифе Властита средства 2,000.00 директни May-20 May-20

35
Набавка резервних дијелова и замјена за пећи 

на пелет
Властита средства 6,000.00 директни May-20 May-20

36 Набавка ручне косилице Властита средства 6,000.00 конкурентски May-20 May-20 Унапређење рада

37 Набавка табача снијега Властита средства 800,000.00 Отворени Jun-20 Jun-20 Унапређење рада и квалитета стаза

38 Набавка мини чистач снијега Властита средства 6,000.00 Директни споразум Jun-20 Jun-20 Унапређење рада

39
Набавка резервних дијелова за табач снијега 

КАССБОХРЕР
Властита средства 100,000.00 Отворени Jun-20 Jun-20

Одржавање постојеће механизације: Замјена оштећених и потрошних дијелова на 

табачима и набавка резервних дијелова. У питању је страна набавка (Њемачка).

40
Набавка резервних дијелови за табач снијега 

ПРИНОТХ
Властита средства 190,000.00 Отворени Jun-20 Jun-20

Одржавање постојеће механизације: Замјена оштећених и потрошних дијелова на 

табачима и набавка резервних дијелова. Поред редовне набавке потребно је набавити 

комплет гусјеница. У питању је страна набавка ( Италија).

41
Набавка резервних дијелови за специјалну 

механизацију
Властита средства 6,000.00 Директни споразум Jun-20 Jun-20 Одржавање постојеће опреме

42 Набавка вијачне, металне и потрошне робе Властита средства 6,000.00 Директни споразум Jun-20 Jun-20 Одржавање постојеће опреме

43
Набавка челична ужад, галванизоване сајле и 

сајл омче
Властита средства 30,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20 Одржавање и замјена постојећих ужади

44

Набавка резервних дијелова за покретну траку-

СУН КИД путем оквирног споразума на период 

од годину дана

Властита средства 10,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20
Одржавање постојеће опреме: замјена оштећених дијелова у току протекле сезоне и 

обезбјеђење резервних дијелова у случају квара. У питању је страна набавка. 

45

Набавка резервних дијелови за коси транспорт - 

ПОМА путем оквирног споразума на период од 

годину дана

Властита средства 30,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20
Одржавање постојеће опреме: Замјена оштећених дијелова у току протекле сезоне и 

обезбјеђење резервних дијелова у случају квара. У питању је страна набавка.

46

Набавка резервних дијелова за коси транспорт - 

ЛЕИТНЕР путем оквирног споразума на период 

од годину дана

Властита средства 120,000.00 Отворени May-20 May-20

Одржавање постојеће опреме: замјена оштећених дијелова у току протекле сезоне и 

обезбјеђење резервних дијелова у случају квара. Дијелови се искључиво набављају од 

прoизвођача опреме  Leitner. У питању је страна набавка.

47

Набавка потрошног материјала за одржавање  

опреме у техничкој бази путем оквирног 

споразума на период од годину дана

Властита средства 52,000.00 Отворени Jul-20 Jul-20 Ситан инвентар, електроматеријал, водоматеријал, антикорозивни материјал и сл

48

Набавка резервних дијелова за вј.осњежавање 

Техноалпин путем оквирног споразума на 

период од годину дана

Властита средства 50,000.00 Отворени Jun-20 Jun-20
Одржавање постојећег система по препоруци произвођача опреме, замјена оштећених 

дијелова и набавка резервних залиха у случају квара. Страна набавка.

49
Набавка резервних дијелова за систем за 

вјештачко осњежавање - домаће тржиште
Властита средства 6,000.00 Директни споразум Jun-20 Jun-20 Одржавање постојеће опреме

50
Набавка нафте и нафтних деривата на период од 

1 године путем оквирног споразума
Властита средства 350,000.00 Отворени May-20 May-20 Редован рад

51 Набавка санитетског материјала Властита средства 6,000.00 Директни споразум Aug-20 Aug-20 Набавнка материјала за спасилачку службу и ОЦ Јахорина

52 Набавка опреме за ГСС Властита средства 15,000.00 Конкурентски May-20 May-20
 Редовна замјена опреме која је дотрајала или је оштећена приликом рада. Набавка нове 

опреме која је неопходна за рад спасилачке службе.

53
Набавка резервних дијелови за путничка и 

теретна возила
Властита средства 35,000.00 Конкурентски May-20 May-20

Набавка дијелова потребних за сервисирање, одржавање путничких и теретних возила. 

Домаћи програм.

54
Набавка лежајева за жичаре, радне и путничке 

машине
Властита средства 15,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20

Замјена оштећених лежајева на жичарама, радним машинама и путничким возиима и 

набавка резервних дијелова за магацин, у случају квара

55
Набавка механичког система улазних капија 

/ЛЕИТНЕР/
Властита средства 25,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20 Одржавање постојеће опреме



56
Набавка уља, мазива и филтери на период од 1 

године путем оквирног споразума
Властита средства 40,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20 Одржавање постојеће опреме

57 Набавка ауто гуме Властита средства 10,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20 Одржавање постојеће опреме

58

Набавка оригиналних резервних дијелова за 

систем за вјештачко осњежавање-СУФАГ путем 

оквирног споразума на период од годину дана

Властита средства 30,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20
Одржавање постојећег система по препоруци произвођача опреме, замјена оштећених 

дијелова и набавка резервних залиха у случају квара. Страна набавка

59 Набавка акумулатора Властита средства 10,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20 Одржавање постојеће опреме

60
Набавка грађевинског материјала на период од 

1 године путем оквирног споразума
Властита средства 56,000.00 Отворени May-20 May-20 Одржавање постојеће опреме и терет за тестирање жичара

61

Набавка опреме за сигнализацију на стазама 

путем оквирног споразума на период од годину 

дана

Властита средства 50,000.00 Отворени May-20 May-20
Редовна замјена опреме која је оштећена приликом рада. Набавка сигнализације за нове 

ски стазе. 

62

Набавка опреме за безбједност на скијалишту  

путем оквирног споразума на период од годину 

дана

Властита средства 40,000.00 Конкурентски May-20 May-20

Замјена оштећене опреме за безбиједност на ски стаза и набавка за обезбјеђење нових 

инсталације косог транспорта и ски стаза. Повећање безбиједности скијаша на 

скијлишту.

63
Набавка алата путем оквирног споразума на 

период од годину дана
Властита средства 16,000.00 Конкурентски Jul-20 Jul-20

Алат за одржавање постојеће опреме, жичара, табача снијега, система вјештачког 

осњежавања, инсталација љетних садржаја

64 Набавка резервних дијеловии за Алпин Костер Властита средства 6,000.00 Директни споразум Mar-20 Mar-20 Одржавање постојеће опреме

65
Набавка резервних дијелови Контејнер- кућица 

код ски вртића Пољице
Властита средства 10,000.00 Конкурентски May-20 May-20 Унапређење рада

66 Набавка резервних дијелови Доплмајер Властита средства 10,000.00 Конкурентски Jul-20 Jul-20
Одржавање постојеће опреме, замјена оштећених дијелова у току протекле сезоне, 

обезбјеђење резервних дијелова у случају квара. У питању је страна набавка.

67 Набавка Симорег ДЦ мастер-исправљач Властита средства 70,000.00 Отворени Jul-20 Jul-20 Одржавање постојеће опреме и унапређење рада

68 Набавка ски опреме  технички сектор Властита средства 20,000.00 Конкурентски Aug-20 Aug-20 Унапређење рада

69
Набавка плина за олимпијски пламен путем 

оквирног споразума на период од годину дана
Властита средства 80,000.00 Отворени Mar-20 Mar-20 Набавка плина за олимпијски пламен

70
Набавка аутокозметике и машина за прање 

возила
Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20 Редован рад

71
Набавка електро компоненти а са уградњом за 

систем вјештачког осњежавања (Линија 300)
Властита средства 40,000.00 Отворени поступак May-20 May-20

Усљед атмосферског пражњења дошло је до оштећења електро компоненти система за 

осњежавање на линији 300.

72
Набавка опрема за спортско-рекреативне 

манифестације и ФИС такмичења
Властита средства 66,000.00 Отворени Jun-20 Jun-20 Унапређење рада

73 Набавка фискалне касе Властита средства 6,000.00 Директни споразум Jul-20 Jul-20 Редован рад, ручна наплата паркинга

74 Набавка ЛЗС опрема Властита средства 30,000.00 Конкурентски May-20 May-20 Одржавање постојеће опреме

75
Набавка канцеларијског намештаја путем 

оквирног споразума на период од годину дана
Властита средства 30,000.00 Отворени May-20 May-20 Набавка намјештаја за канцеларије техничке базе

76 Набавка траве за затравњивање стаза Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20 Одржавање постојеће опреме



77 Набавка капије на електро погон Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20

78 Набавка патика Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20

79 Набавка летње униформе за раднике Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20

80 Реквизити за манифестације и догађаје Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20 Бандани, дрвца за трке, маркације и сл.

81 Набавка топа за осњежавање Властита средства 80,000.00 Отворени May-20 May-20 Унапређење рада

82 Потрошна роба и остала роба Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20 неприоритетне услуге где се са једним понуђачем не набавља више од 1000км

83 Набавка цераде за боб на шинама Властита средства 2,000.00 Директни споразум May-20 May-20

УКУПНО РОБА 3,791,000.00

84 Набавка мобилне телефоније Властита средства 60,000.00 Отворени May-20 May-20

85

Набавка дугорочног кредита од 99.000.000 КМ 

на период од 15 година, 3 године грејс периода и 

камате до 4%  уз гаранције Републике Српске. 

Трошкови набаваке.

Властита средства 39.600.000,00
Отворени (оквирни 

споразум)
May-20 May-20

Дугорочни кредит од 99.000.000 КМ на период од 15 година, 3 године грејс периода и 

камате до 4%  уз гаранције Републике Српске. Након проведеног поступка закључује се 

оквирни споразум, а Друштво није у обавези потрошити цјелокупан износ оквирног 

споразума већ само колико су стварне потребе за предметним услугама

86 Нотарске услуге Властита средства 6,000.00
Изузеће од примене ЗЈН 

(Анеx II дио Б)
May-20 May-20

87 Набавка адвокатских услуга Властита средства 12,000.00
Изузеће од примене ЗЈН 

(Анеx II дио Б)

јул/август 

2020
август 2020

88 Остале поштанске услуге Властита средства 7,000.00
Изузеће од примене ЗЈН 

(Анеx II дио Б)
May-20 May-20

89 Услуга брзе поште Властита средства 6,000.00 Директни May-20 May-20

90 Услуге авио транспорта оквирни споразум Властита средства 20,000.00 Конкурентски May-20 May-20

Након спроведног конкурентског поступка закључује се оквирни споразум са више 

понуђача на период од годину дана, а за конкретне активности - када се зна тачна 

количина - потписује се појединачни уговор са понуђачем са којим имамо склопљен 

оквирни споразум. Нисмо обавезни потрошити целокупан износ оквирног споразума већ 

колико су нам стварне потребе за авио картама у току године. 

91 Хотелске услуге и услуге смештаја Властита средства 130,000.00
Изузеће од примене ЗЈН 

(Анеx II дио Б)
May-20 May-20

92 Услуге одлагања отпада Властита средства 6,000.00 Директни May-20 May-20

93 Набавка услуге шпедиције и царине Властита средства 12,000.00 Конкурентски May-20 May-20 Законска обавеза

94 Набавка физчког обезбјеђења лица и имовине Властита средства 60,000.00 Отворени Jan-21 Jan-21
Обавезно, у зимском периоду велики промет у готовом новцу на ски касама и главној 

благајни 

95 Набавка осигурање имовине и лица Властита средства 40,000.00 Конкурентски Aug-20 Sep-20 Законска обавеза + каско осигурање нових возила

96 Набавка ревизије финансијских извјештаја Властита средства 6,000.00 Директни споразум Aug-20 Sep-20 Законска обавеза

97 Набавка услуга финансијског консалтинга Властита средства 6,000.00 Директни споразум Nov-20 Nov-20

УСЛУГЕ



98 Брокерске услуге Властита средства 6,000.00 Директни споразум За евентуалну емисију акција

99 Услуге процјенитеља Властита средства 15,000.00 Отворени

100 Банкарске услуге Властита средства 100,000.00 Отворени Овердрафт или револвинг

101
Услуга микробиолошке контроле и санитарних 

прегледа
Властита средства 2,000.00

Директни

 споразум
May-20 May-20 Законска обавеза

102
Услуга одржавања и сервисирања пећи на пелет 

у Руском дому
Властита средства 6,000.00 директни May-20 May-20

103 Услуга организација фотографске колоније Властита средства 3,000.00 директни May-20 May-20

104
Услуга снимања промотивног видео материјала 

у сврхе маркетинга
Властита средства 20,000.00

Изузеће од примене ЗЈН 

(Анеx II дио Б)
May-20 May-20

Годишња сарадња, снимање видео и фото материјала и праћење битних догађаја, 

монтирање видео материјала за различите потребе

105 Дигитални маркетинг Властита средства 100,000.00 отворени Jun-20 Jun-20

Годишња услуге дигиталног сервиса (вођење друштвених мрежа - фацебоок, yоутубе, 

инстаграм и тwиттер; праћење аналитике, спонзорисање објава, таргетирани маркетинг, 

обука запослених у ОЦ Јахорина). Нисмо обавезни потрошити целокупан износ 

оквирног споразума већ колико су нам стварне потребе за предметним услугама у току 

године. 

106
Промоције на сајмовима, догађајима и 

конференцијама
Властита средства 100,000.00 отворени Aug-20 Aug-20

Учешће на сајмовима у земљи и иностранству, спонзорисање догађаја и промовисање 

ОЦ Јахорина, учешће на конференцијама о туризму и промовисање Јахорине

107 Организација концерата и догађаја Властита средства 800,000.00
Изузеће од примене ЗЈН 

(Анеx II дио Б)
Jun-20 Jun-20

Стратешко планирање, АТЛ активности, ПР активности и односи са медјијима, БТЛ 

активности, клиппинг

108 Одржавање сајта ОЦ Јахорина Властита средства 5,000.00 Директни Jul-20 Jul-20
Одржавање интернет странице, прилагођавање љетној и зимској верзији, корекције на 

сајту и техничка подршка

109 Стратешко планирање и ПР активности Властита средства 95,000.00 Директни Sep-20 Sep-20
Истраживање тржишта и израда детаљног маркетинг плана за три године (укључује 

детаљан план промотивних активности и оглашавања у земљи и иностранству)

110 Инфлуенс маркетинг Властита средства 6,000.00 Директни May-20 May-20
Организовање путовања и садржаја на дестинацији за познате травел инфлуенсере 

(објаве на инстаграму, yоутубе и блогу)

111
Услуге медијске експонираности на период од 3 

године путем оквирног споразума
Властита средства 200,000.00 Отворени May-20 May-20

Праћење медијских објава на задату тему (у штампаним, електронским и wеб медијима, 

као и на друштвеним мрежама), креирање мјесечних и годишњих извјештаја и анализа. 

Услуга брендирање догађаја. Годишње услуге система новинских агенција у БиХ и 

Србији.  Објаве омотница у штампаним издањима, оглашавање у туристичким 

водичима, објаве интервјуа у дневним новинама, објаве ПР текстова, гостовање у 

емисијама, објаве ски инфа на порталима и ТВ емисијама, сардња са ТВ кућама и тд.

Нисмо обавезни потрошити целокупан износ оквирног споразума већ колико су нам 

стварне потребе за предметним услугама у току године. 

112

Изнајмљивање површина за промовисање у 

БИХ, ЦГ, Србији, Хрватској и Словенијина 

период од 1 године путем оквирног споразума

Властита средства 200,000.00 Отворени May-20 May-20 Билборд кампања, брендирање аутобуса, локација у тржним центрима и тд...

113
Одржавање мобилне апликације Андроид и 

ИОС
Властита средства 12,000.00 Конкурентски Oct-20 Oct-20 Одржаванје мобилних апликација за 1. годину

114 Wебсхоп ОЦ одржавање Властита средства 10,000.00 Конкурентски Aug-20 Aug-20

115 Одржавање фискалних каса Властита средства 2,000.00 Директни Nov-20 Nov-20
ОЦ тренутно располаже са 30 фискалих каса и у плану је набавка још 3 нове те је 

потребно планирати одржавање наведене опреме

116

Израда елабората крчења шума и претварања 

шумског земљишта у грађевинско на период од 

1 године путем оквирног споразума

Властита средства 10,000.00 Конкурентски May-20 May-20

May-20 May-20

May-20 May-20

Законска обавеза за планиране инвестиције. За све инвестиције за које се планира 

изградња у 2021/2022 години а потребно је да поседују дозволу за градњу радиће се 

пројектна документација или нострификација пројектне документације за потребе 

прибављања грађевинске дозволе пред надлежним институцијама.

May-20

Законска обавеза за планиране инвестиције које не иду кључ у руке већ ће се радити 

само пројектат за граађевинску дозволу, као и за изведене објете у поступку прибављања 

дозвола (уколико није решена дозвола а недостаје неки део пројекта по мишљењу 

надлежних за издавање дозвола нпр пројекат изведеног стања, елаборат заштите од 

пођара и сл.). Нисмо обавезни потрошити целокупан износ оквирног споразума већ 

колико су нам стварне потребе за предметним услугама у току године. 

118 Властита средства 100,000.00 Конкурентски May-20

Техничка контрола техничке 

документације/ревизија/нострификација на 

период од 1 године путем оквирног споразума

117 Властита средства 136,500.00 Отворени
Израда техничке документације на период од 1 

године путем оквирног споразума



119

Техничка документација у оквиру заштите 

животне средине на период од 1 године путем 

оквирног споразума

Властита средства 80,000.00 Конкурентски May-20 May-20

Законска обавеза за планиране инвестиције, и за постојеће објекте нпр еколошка дозвола 

за цело скијалиште истиче крајем године и мора се обновити., процена утицаја за 

планиран систем вештачког оснежавања, за планирано осветљење, за постојеће забавне 

садржаје и др.  Нисмо обавезни потрошити целокупан износ оквирног споразума већ 

колико су нам стварне потребе за предметним услугама у току године.

120
Геодетске услуге на период од 1 године путем 

оквирног споразума
Властита средства 50,000.00 Конкурентски May-20 May-20

Законска обавеза за све планиране инвестиције овим ПЈН.  Израда геодетских ситуација 

за потребе израде техничке документације. Нисмо обавезни потрошити целокупан износ 

оквирног споразума већ колико су нам стварне потребе за предметним услугама у току 

године.

121
Израда урбанистичко техничке документације 

на период од 1 године путем оквирног споразума
Властита средства 50,000.00 Конкурентски May-20 May-20

Законска обавеза за све планиране инвестиције овим ПЈН, и то: планирано оснежавање 

2020: стаза Трново, 6а-Бистрица и стаза 5, планирано осветљење стазе Новак Дјоковић, 

Термаг и Трново, пута циљна кућа - језеро, стадиони; планиарн 4сед Рајска долина, 

планиарн 4сед Трново, планирана трака у Трнову, планирана хала, сноу борд парк, 

објекти у викенд насељу, пасарела,  и др.  Подразумева израду урбанистичко техничких 

услова, као и стручног мишљења по потреби, у поступку добијања локацијских услова и 

неопходно је за пројектовање. Нисмо обавезни потрошити целокупан износ оквирног 

споразума већ колико су нам стварне потребе за предметним услугама у току године.

122
Технички преглед објеката на период од 1 

године путем оквирног споразума
Властита средства 370,000.00 више врста поступака Sep-20 Sep-20

Изграђени објекат не може се почети користити пре него што надлежни орган изда 

употребну дозволу, а на основу претходно извршеног техничког прегледа објекта. 

Законска обавеза за све планиране инвестиције овим ПЈН. Технички преглед врше 

правна лица овлашћења за обављање ове делатности, и планира се технички преглед за: 

систем за вештачко оснежавање из 2018, систем вештачког оснежавања стаза уз гондолу, 

планирано оснежавање 2020: Трново, 6а-Бистрица и стаза 5, олимпијски пламен, ски 

бифе, изведено осветљење стаза Пољице и плато и језеро, планирано осветљење стазе 

Новак Дјоковић, Термаг и Трново, пута циљна кућа - језеро, стадиони; гондола Емир 

Кустурица, ски лифт Пољице, планиарн 4сед Рајска долина, планиарн 4сед Трново, 

планирана хала, сноу борд парк, објекти у викенд насељу, пасарела,  и др. 

Нисмо обавезни потрошити целокупан износ оквирног споразума већ колико су нам 

стварне потребе за предметним услугама у току године.

124
Студије за потребе израде техничке 

документације
Властита средства 68,000.00 Конкурентски May-20 May-20

 Претходне студије и Студије економске оправданости за планиране инвестиције: хала, 

гондола Равна планина, два 4седа са ски стазама, оснежавањем и осветљењем.

125 Испитивања из области заштите на раду Властита средства 8,000.00 Конкурентски Aug-20 Aug-20 Законска обавеза

126 Магнета дефетоскопија челичних ужади Властита средства 7,000.00 Конкурентски Aug-20 Aug-20 Законска обавеза

127 Мјерење уземљења и громобранских инсталација на свим инсталацијамаВластита средства 5,000.00 Директни споразум Aug-20 Aug-20 Законска обавеза

128 Верификација свих техничких прегледа Властита средства 50,000.00 Конкурентски Sep-20 Sep-20 Законска обавеза

129 Испитивање система ватродојаве (три гараже) Властита средства 750.00 Директни споразум Nov-20 Nov-20 Законска обавеза

123 Властита средства 2,200,000.00 више врста поступака Jun-20
Стручни надзор над изградњом објеката на 

период од 2 године путем оквирног споразума

May-20

Законска обавеза за планиране инвестиције које не иду кључ у руке већ ће се радити 

само пројектат за граађевинску дозволу, као и за изведене објете у поступку прибављања 

дозвола (уколико није решена дозвола а недостаје неки део пројекта по мишљењу 

надлежних за издавање дозвола нпр пројекат изведеног стања, елаборат заштите од 

пођара и сл.). Нисмо обавезни потрошити целокупан износ оквирног споразума већ 

колико су нам стварне потребе за предметним услугама у току године. 

Jun-20

Надзор над грађењем инвеститор поверава независном правном лицу у односу на 

грађење објекта. Надзор је потребно ангажовати за све планиране инвестиције по овом 

ПЈН, које ће се реализовати., и то: планирано оснежавање 2020: стаза Трново, 6а-

Бистрица и стаза 5, планирано осветљење стазе Новак Дјоковић, Термаг и Трново, пута 

циљна кућа - језеро, стадиони; планиарн 4сед Рајска долина, планиарн 4сед Трново, 

планирана трака у Трнову, планирана хала, сноу борд парк, објекти у викенд насељу, 

пасарела,  и др. 

Нисмо обавезни потрошити целокупан износ оквирног споразума већ колико су нам 

стварне потребе за предметним услугама у току године.

118 Властита средства 100,000.00 Конкурентски May-20

Техничка контрола техничке 

документације/ревизија/нострификација на 

период од 1 године путем оквирног споразума



130 Преглед ПП апарата и хидрантске мреже Властита средства 6,000.00 Директни споразум Nov-20 Nov-20 Законска обавеза

131
Верификација мјерила (два бензинска 

пиштоља)
Властита средства 4,500.00 Директни споразум Aug-20 Aug-20 Законска обавеза

132 Систематски преглед свих радника Властита средства 20,000.00 Конкурентски Aug-20 Aug-20 Законска обавеза

133 Вођење послова заштите на раду Властита средства 6,000.00 Директни споразум Jun-20 Jun-20 Законска обавеза услед одсуства стално запосленог лица са лиценцом

134 Набавка и одржавање опреме за радио станице Властита средства 10,000.00 Конкурентски May-20 May-20
Одржавање постојећих радио станица и набавка нових како би се унаприједила 

комуникација радио станицама.

135 Транспортне услуге Властита средства 20,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20

136 Услуге машинске израде компоненти Властита средства 8,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20 Услуге варења, стругарски радови. Одржавање постојеће опреме

137 Сервисисрање моторних санки Властита средства 15,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20 Набавка дијелова, одржавање моторних санки

138
Услуга превоза запослених на радно мјесто и са 

радног мјеста
Властита средства 100,000.00 Отворени May-20 May-20 У зимском периоду неопходно због повећања броја запослених 

139 Сервисисрање путничких аутомобила Властита средства 20,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20 Одржавање постојећих возила у возном парку

140 Вулканизерске услуге Властита средства 6,000.00 Директни споразум Jun-20 Jun-20 Одржавање постојеће опреме

141 Аутолимарске и аутолакирерске услуге Властита средства 8,000.00 Конкурентски May-20 May-20 Одржавање возила Возног парка

142
Услуге механичке обраде и репарације 

механичких цријева
Властита средства 8,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20

Одржавање, замјена, репарација механичких цријева са приклјучцима на табачима 

снијега и жичарама

143 Услуге одвоза и одлагања отпада Властита средства 5,000.00 Конкурентски May-20 May-20

144
Испитивање машинских елемената (елементи 

хватаљки) на напрслине
Властита средства 5,000.00 Директни споразум Jul-20 Jul-20 Законска обавеза

145
Обука и полагање испита извршних радника на 

жичарама по закону о жичарама
Властита средства 2,000.00 Директни споразум Aug-20 Aug-20 Законска обавеза

146 Обука и усавршавање запослених Властита средства 20,000.00
Изузеће од примене ЗЈН 

(Анеx II дио Б)
Jun-20 Jun-20 Унапређење рада

147 Занатске услуге Властита средства 6,000.00 Директни споразум Jul-20 Jul-20 Одржавање постојеће опреме

148 Одржавање пумпе за снабдјевање горива Властита средства 5,000.00 Директни споразум May-20 May-20 Одржавање постојеће опреме

149
Сервисирање возила специјалне механизације 

ПРИНОТХ
Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20 Одржавање постојеће опреме

150
Сервисирање возила специјалне механизације 

КАССБОХРЕР
Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20 Одржавање постојеће опреме

151 Сервисирање жичара Властита средства 20,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20 Одржавање постојеће опреме

152 Израда резервних дијелова (домаћи програм) Властита средства 6,000.00 Директни споразум
Jul-20 Jul-20

Одржавање постојеће опреме

153
Редован годишњи технички преглед објеката 

скијашке инфраструктуре
Властита средства 10,000.00 Конкурентски Sep-20 Sep-20 Законска обавеза



154 Сервисирање жичара Леитнер Властита средства 50,000.00 Отворени Jun-20 Jun-20

Припрема и тестирање жичара за експлоатацију  У питању је периодични  преглед 

склопова жичаре који морају бити одрађени од стране  сервисера произвођача опреме 

Леитнер, попут сервисирања кочница на свим инсталацијама.

155 Сервисирање жичара ПОМА Властита средства 10,000.00 Конкурентски Jul-20 Jul-20 Одржавање постојеће опреме

156 Одржавање вјештачке акумулације Скочине Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20 Одржавање постојеће опреме

157 Одржавање вјештачке акумулације Пољице Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20 Одржавање постојеће опреме

158

Сервисирање система за осњежавање 

Техноалпин путем оквирног споразума на 

период од годину дана

Властита средства 50,000.00 Отворени Jun-20 Jun-20
Одржавање топова и постојеће опреме по препоруци произвођача опреме. Страна 

набавка

159
Сервисирање система за вјештачко осњежавање-

СУФАГ на период од годину дана
Властита средства 30,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20 Одржавање постојећег система по препоруци произвођача опреме. Страна набавка

160
Сервисирање компресора путем оквирног 

споразума на период од годину дана
Властита средства 30,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20 Редован сервис компресора Каесер (сваке двије године)

161
Сервисирање уређаја (топова и лансера) за 

осњежавање Техноалпин
Властита средства 50,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20 Одржавање постојеће опреме

162
Саобраћајно пројектовање и опремањепутем 

оквирног споразума на период од годину дана
Властита средства 10,000.00 Конкурентски Jul-20 Jul-20 Унапређење рада

163 Сервисирање топлотних мотора Властита средства 6,000.00 Директни споразум Sep-20 Sep-20 Одржавање постојеће опреме

164 Уплет челичних ужади Властита средства 6,000.00 Директни споразум Jul-20 Jul-20 Одржавање и корекција оштећења на ужадима жичара

165
Преглед личних заштитних средстава (опрема за 

спречавање пада са висине, сигурносни појас)
Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20 Законска обавеза

166 Услуге грађевинских машина Властита средства 30,000.00 Конкурентски May-20 May-20 Уређење стаза и паркинга-унапређење понуде

167
Постављање, монтирање и демонтирање Алпин 

Костера
Властита средства 6,000.00 Директни споразум Mar-20 Mar-20 Одржавање постојеће опреме

168 Изнајмљивање мобилних тоалета Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20 Законска обавеза

169 Реконструкција гаража у техничкој бази Властита средства 60,000.00 Конкурентски May-20 May-20 Поправка, уређење објекта гараже у техничкој бази

170
Сервисирање електромоторних уређаја тримера, 

моторки, косачица
Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20 Одржавање постојеће опреме

171 Викловање електромотора Властита средства 6,000.00 Директни споразум Sep-20 Sep-20 Одржавање постојеће опреме

172
Браварске услуге на период од 1 године путем 

оквирног споразума
Властита средства 10,000.00 Конкурентски May-20 May-20 Поправка, одржавање браварије (капије, врата, ограде..)објеката 

173 Одржавање летњих садржаја Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20 Одржавање постојеће опреме

174 Чишћење језера Пољице излаз Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20 Одржавање постојеће опреме

175 Преглед инсталација недеструктивном методом Властита средства 6,000.00 Директни споразум Sep-20 Sep-20 Одржавање постојеће опреме

176
Сервисирање хидрауличних цијеви на 

инсталацијама косог транспорта
Властита средства 6,000.00 Директни споразум Sep-20 Sep-20 Одржавање постојеће опреме



177

Ванредни технички преглед инсталација косог 

транспорта недеструктивном (магнетоскопском) 

методом

Властита средства 25,000.00 Конкурентски Sep-20 Sep-20

Преглед старих инсталација попут ски лифта Олимпик и двосједа Огорјелица. Према 

закону о жичарама, на инсталацији након сваких 15 година од пуштања у рад потребно 

је извршити  технички преглед  који укључује кориштење магнетоскопског  уређаја за 

преглед квачила и машинских склопова на напрслине које се не могу видјети визуелним 

регледом.

178
Сервисирање пумпи високог притиска и 

припадајуће опреме
Властита средства 45,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20 Одржавање постојеће опреме

179 Сервисирање пумпи високог притиска за табаче Властита средства 40,000.00 Конкурентски Jun-20 Jun-20
Сервисирање пумпи на четири старија табача која су прешли преко 9000mh. У питању је 

домаћи програм.

180 Редовни послови ДДД Властита средства 6,000.00 Директни Jul-20 Jul-20 dezinfekcija, definsekcija i deratizacija

181 Текуће инвестиционо одржавање Властита средства 6,000.00 Директни Jul-20 Jul-20

182 Услуга закупа пословних просторија - руски дом Властита средства 84,000.00
Изузеће од примене ЗЈН 

(чл 10 став 1 тачка е)
May-20 May-20

183 Таксе и накнаде Властита средства 80,000.00
Изузеће од примене ЗЈН 

(чл 10 став 1 тачка д)
Jul-20 Jul-20 Законса обавеза

184 Електронска архива Властита средства 200,000.00 Отворени Jul-20 Jul-20

185 Услуге прања рубља Властита средства 6,000.00 Директни Jun-20 Jun-20

186 Услуга сервирирања у Руском дому Властита средства 6,000.00 Директни Jun-20 Jun-20

187 Остале услуге Властита средства 6,000.00 Директни споразум May-20 May-20 неприоритетне услуге где се са једним понуђачем не набавља више од 1000км

УКУПНО УСЛУГЕ 6,422,750.00

189 Пројектовање и изградња сноw боард парка Властита средства 300,000.00 Отворени May-20 May-20

190
Уређење бициклистичких стаза и стазе за 

санкање
Властита средства 250,000.00 Отворени May-20 May-20

191 Изградња жичаре за скијање на води Властита средства 100,000.00 Отворени May-20 May-20

192 Реконструкција пословних просторија Властита средства 6,000.00 Директни May-20 May-20

193 Изградња ски бифе Огорјелица излаз Властита средства 300,000.00 Отворени May-20 May-20

194 Потрошна роба и остала роба Властита средства 6,000.00 Директни споразум у току год у току год неприоритетне услуге где се са једним понуђачем не набавља више од 1000км

195 Набавка и монтажа јавног ВЦ Властита средства 50,000.00 Отворени поступак May-20 May-20

196 Изградња скијалишта Равна планина Властита средства 60,500,000.00 Отворени May-20 May-20

197 Изградња скијалишта Игришта Властита средства 27,070,500.00 Отворени May-20 May-20

198 Изградња дрвене стазе са лоптицама Властита средства 150,000.00 Отворени May-20 May-20

199 Изградња хангара 10x20m Властита средства 200,000.00 Отворени May-20 May-20

200
Реконструкција и изградња ски кућица и 

командних кућица
Властита средства 65,000.00 Отворени May-20 May-20

201 Пасарела Властита средства 800,000.00 Отворени May-20 May-20

202 Радови на уређењу ски стаза Властита средства 1,000,000.00 Отворени May-20 May-20

203 Радови на изградњи вјетроустава Властита средства 50,000.00 Отворени May-20 May-20

204 Осњежавање стазе 6а и Бистрица Властита средства 2,950,000.00 Отворени May-20 May-20
Изградња и осњежавање стазе „Бистрица“, осњежавање стазе 6а са конекцијом старог 

система и језера Пољице са језером „Прача“   

205
Уређење простора кухиње у гаражи планинског 

боба и уградња транспртног лифта за храну
Властита средства 200,000.00 Отворени May-20 May-20 Усклађивање са стандардима ИСО 9001 и ХАЦЦП

206 Уређење простора за канцеларије Властита средства 30,000.00 Конкурентски May-20 May-20

207 Израда и монтажа дрвене кућице Властита средства 5,000.00 Директни споразум May-20 May-20

208 Изградња и пројектовање терасе ски бифеа Властита средства 200,000.00 Отворени May-20 May-20

209
Изградња жичара: 4сед Рајска долина и 4сед 

Трново 
Властита средства 20,000,000.00 Отворени May-20 May-20

210
Изградња стаза Рајска долина и стазе Трново

Властита средства 1,450,000.00 Отворени May-20 May-20

211 Демонтажа ски лифта Жељо Властита средства 40,000.00 Конкурентски May-20 May-20

212 Изградња ТС Трново Властита средства 85,000.00 Отворени May-20 May-20

213
Изградња покретне траке у подсектору 

"Трново" кључ у руке
Властита средства 630,000.00 Отворени May-20 May-20

РАДОВИ  



214
Сигнализација ски стазе у подсектору "Трново" 

и Рајска долина
Властита средства 300,000.00 Отворени May-20 May-20

215
Ски дата за 4сед Трново и 4сед Рајска долина

Властита средства 550,000.00 Отворени May-20 May-20

216
Оснежавање ски стазе 5 и  ски стазе у 

подсектору "Трново"
Властита средства 5,650,000.00 Отворени May-20 May-20

217 Осветљење ски стазе у подсектору "Трново" Властита средства 1,500,000.00 Отворени May-20 May-20

218
Изградња објеката - продајна места у 

подсектору "Трново"
Властита средства 180,000.00 Отворени May-20 May-20

219
Осветљење пута од циљне куће до језера и 

осветљење стазе Термаг
Властита средства 1,000,000.00 Отворени May-20 May-20

220 Осветљење ски стазе Новак Ђоковић Властита средства 1,150,000.00 Отворени May-20 May-20

221 Осветљење фудбалског стадиона Властита средства 225,000.00 Отворени May-20 May-20

222 Осветљење кашаркашког игралишта Властита средства 130,000.00 Отворени May-20 May-20

223 Хала са канцеларијама, теретана, паркинг, 

канцеларије, атлетска стаза
Властита средства 25,000,000.00 Отворени May-20 May-20

224 Припрема спортских терена за летњу сезону Властита средства 2,000.00 Директни споразум May-20 May-20

225 Друга фаза амбијенталног уређења језера Властита средства 750,000.00 Отворени May-20 May-20

226 Реконструкција стазе 8 Властита средства 120,000.00 Отворени May-20 May-20

227 Осњежавање ски стазе Термаг Властита средства 1,000,000.00 Отворени May-20 May-20

228 Насипање пута и ваљање Шатор – Партизан – Хотел 

Јахорина 

Властита средства 10,000.00 Конкурентски May-20 May-20

229 Измештање инфотабле и троуглова са Пољица Властита средства 10,000.00 Отворени May-20 May-20

УКУПНО РАДОВИ 154,014,500.00

СВЕ УКУПНО 164,228,250.00


