
На основу члана 62. - 68. Закона о јавним скијалиштима („Службени гласник 
РС”, бр. 46/06) и члана 32. став 1. тачка 8. Статута Јавног предузећа „Скијалишта 
Србије” бр. 12 од 24.07.2006. године, генерални директор Јавног предузећа 
„Скијалишта Србије”, донео је 
 
 

ПРОЦЕДУРА   
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПОДУЧАВАЊА СКИЈАЊУ У СКИ ЦЕНТРИМА 
КОЈИМА УПРАВЉА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ”  

 
 

Тачка 1. 
Овом процедуром ближе се уређује начин пружања услуга подучавања 

скијању, као и контрола пружања услуга подучавања скијању на скијалиштима у ски 
центрима којима управља Јавно предузеће „Скијалишта Србије” (у даљем тексту: ЈП 
„Скијалишта Србије”). 

 
Тачка 2. 

На основу члана 62. Закона о јавним скијалиштима услуге подучавања 
скијању може да пружа правно лице или предузетник (у даљем тексту: школа 
скијања) уз сагласност ЈП „Скијалишта Србије”. 

 
Сагласност Јавног предузећа „Скијалишта Србије” из става 1. ове тачке, 

остварује се закључивањем уговора о пружању услуга подучавања скијању у ски 
центрима којима управља ЈП „Скијалишта Србије”. 
 

ЈП „Скијалишта Србије” и школа скијања уговором ближе уређују права и 
обавезе приликом коришћења скијалишта од стране школе скијања као и права и 
обавезе школе скијања које се односе на продају и контролу услуга. 

 
На основу уговора закљученог између ЈП „Скијалишта Србије” и школе 

скијања, школа скијања стиче право да користи приоритетне улазе на покретним 
тракама, ски - лифтовима и жичарама, ради подучавања скијању. 

 
 

Тачка 3. 
Школа скијања може да користи скијалиште за подучавање скијању под 

следећим условима: 
1) да има одговарајућу пословну просторију на скијалишту и 

одговарајуће место за окупљање ученике скијања; 
2) да има закључен уговор о осигурању корисника услуга подучавања у 

скијању од последица скијашке несреће, који мора доставити на увид Јавном 
предузећу „Скијалишта Србије” пре почетка зимске сезоне; 

3) да може да се бави само оном врстом подучавања и оне групе 
полазника која одговара садржини лиценце коју има инструктор скијања који је 
ангажован у школи; 



4) да за коришћење приоритетних улаза на покретним тракама, ски-
лифтовима и жичарама инструктори и ученици скијања буду видно обележени као 
инструктори односно ученици школе скијања; 

5) да инструктор скијања мора за време подучавања да на видном месту 
носи ознаке школе скијања и одећу која га јасно идентификује као лице које подучава 
скијању као и посебну јединствену ознаку устројену од стране ЈП „Скијалишта 
Србије“ са регистарским бројем, логом ЈП „Скијалишта Србије” и натписом 
„Инструктор“/назив ски центра). 

6) да остала лица ангажована од стране школе скијања (контролори и сл.) 
морају на видном месту носити ознаке школе скијања и одећу која их јасно 
идентификује као лица ангажована од стране школе скијања као и посебну 
јединствену ознаку устројену од стране ЈП „Скијалишта Србије“ са регистарским 
бројем, логом ЈП „Скијалишта Србије” и натписом „Контролор“ или сл./назив ски 
центра). 

7) да ученик школе скијања мора да за време подучавања носи ознаке 
школе скијања која га јасно идентификује као лице које учи скијање, и носи јасно 
видљиву ознаку са својим именом и презименом ; 

8) да ученицима скијања до 15 година старости обезбеди заштитне кациге 
и флуоресцентне прслуке; 

9) да се стара да ученици скијања користе при подучавању адекватну ски 
опрему која гарантује безбедност ученика. 

 
Тачка 4. 

Школа скијања је дужна: 
1) да упозори редаре на ски стази на лица која се подучавају на ски стази; 
2) да ученицима скијања пренесе потребна знања везана за технику скијања и 

правила понашања на скијалишту;да пре почетка обуке у скијању тестира ученике 
скијања и разврста их у хомогене групе према узрасту, знању скијања и физичким 
способностима; 

3) да у случају потребе пружи хитну медицинску помоћ ученику скијања; 
4) да за време подучавања скијању има обезбеђен приручни комплет прве 

помоћи; 
5) да се стара да ученици скијања и инструктори скијања поштују обавезе 

везане за понашање на скијалишту прописане законом и правилником ЈП 
„Скијалишта Србије” који уређује ред на скијалишту. 

6) да се стара да максималан број ученика скијања по групи буде 10; 
7) да обезбеди током укрцавања и превоза ученика скијања (деце до 7 

година) жичаром типа четвoросед и шестосед, да деца седе на унутрашњој страни 
седишта, у пратњи две одрасле особе које седе на спољној страни седишта, а на 
жичарама типа двосед и сидро да обезбеди превоз 1 детета у пратњи 1 одрасле особе. 

8) да се почетна обука скијања изводи на стазама „Машинац“ и „Ски вртић“. 
 

Тачка 5. 
Уколико редари у ски центрима ЈП „Скијалишта Србије”, утврде да ученик 

скијања и/или инструктор скијања и/или контролор, не поштују одредбе тачке 3. 
подтачка 3.-9. и одредбе тачке 4. ове процедуре, дужни су да инструктора скијања 
и/или контролора, упозоре да док траје кршење одредби не може наставити са радом, 



у случају непоступања по упозорењу наложе му да се удаљи са приоритетног улаза 
или са скијалишта, а у случају настављеног кршења одредби одузму инструктору 
скијања ски карту и случај пријаве туристичком инспектору ради подношења 
прекршајне пријаве односно изрицања новчане казне на лицу места у складу са 
законом. 

Одузимање ски карте из става 1. ове тачке врши се трајним искључењем ски 
карте из система електронског очитавања ски карти. 

О сваком упозорењу и удаљавању са приоритетног улаза или скијалишта, 
редар је дужан да сачини белешку а о одузимању ски карте је дужан да сачини 
посебан записник. 

У оквиру ски центара устројава се и води евиденција о изреченим мерама из 
става 1. ове тачке, на основу бележака и записника туристичке евиденције и редарске 
службе. 

 
Тачка 6. 

Школа скијања је дужна да на свом продајном месту и продајном месту ЈП 
„Скијалишта Србије” видно истакне ценовник са врстама услуга и листу са именима 
и презименима инструктора за подучавање скијању. 

 
Тачка 7. 

За реализацију ове процедуре задужују се руководиоци ски центара у ЈП 
„Скијалишта Србије”. 
 

Тачка 8. 
Ступањем на снагу ове процедуре престаје да важи Процедура о пружању 

услуга подучавања скијању у Ски центрима којима управља ЈП „Скијалишта 
Србије“, број 5491 од 03.12.2009. године. 

 
Тачка 9. 

Ова процедура ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној 
табли ски центара ЈП „Скијалишта Србије”. 

 
 
           
 

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР  
 
        Небојша Скорић 
 


