ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Број:
Датум:
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као управљач споменика природе „Церјанска пећина“, на
основу члана 58, члана 67, члана 68. став 1. тачка 1), 7) и 12), члана 69 и члана 70. Закона о
заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – исправка), члана 6, члана 7.
став 1. и члана 8. став 2. Уредбе о заштити споменика природе „Церјанска пећина“ („Сл. гласник
РС“, бр. 5/1998), члана 1. Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби у споменику природе
„Церјанска пећина“ („Сл.лист града Ниша“ бр. 20/2013), члана 4 и члана 5. Одлуке о о начину
додељивања послова организовања посета споменику природе „Церјанска пећина“ организацијама
које по закону могу да врше ту врсту услуга („Сл. лист града Ниша“, бр. 78/2015) и члана 6. Одлуке
о накнадама за коришћење заштићеног подручја споменика природе „Церјанска пећина“ („Сл. лист
града Ниша“, бр. 26/2013) и члана 36. тачка 2) и 9) Статута ЈП Дирекција за изградњу града Ниша,
расписује

ЈАВНИ

КОНКУРС

за избор организација којима ће бити додељено непосредно организовање посета
споменику природе „Церјанска пећина“
I) Услови конкурса
Заинтересоване организације за учешће на конкурсу морају да испуне следеће услове:
1) Да су регистровани за обављање делатности у овој области;
2) Да поседују опрему за улазак у пећину;
3) Да обезбеде обучене водиче;
4) Да су у могућности да организују трансфер посетилаца до пећине;
5) Да обезбеди одобрење за посету споменику природе у складу са чланом 9. Правилника о
унутрашњем реду и чуварској служби у споменику природе „Церјанска пећина“;
6) Да обезбеди полису осигурања за предметну посету;
7) Да обезбеди ангажовање лекара;
8) Да успостави логистички центар са спасилачком екипом;
9) Да наплати накнаду у складу са Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја и
тај део уплати управљачу на наменски рачун.
II) Конкурс се расписује са циљем закључења једног или више уговора о пословно-техничкој
сарадњи између ЈП Дирекција за изградњу града Ниша као управљачем споменика природе
„Церјанска пећина“ и једне или више организација којима ће бити додељено непосредно
организовање посета споменику природе „Церјанска пећина“, као партнера.
Међусобни односи управљача и партнера биће одређени уговором о пословно-техничкој
сарадњи, који ће се закључити са периодом важења од 3 (три) године од дана закључења.
III) Подношење пријава на конкурс
Заинтересоване организације за учешћу на конкурсу могу поднети пријаву на конкурс, тако да
пријава најкасније стигне до 26.02.2016.године до 12:00 часова.
Пријава се подноси у затвореној коверти, препорученом пошиљком на адресу: ЈП Дирекција
за изградњу града Ниша, Улица 7.јула бр. 6, 18000 Ниш, или непосредном предајом на писарници
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.
Да би пријава била потпуна, непоходно је да садржи пратеће писмо и доказе испуњености
услова за обављање активности организовања посета споменику природе „Церјанска пећина“, и
то:
1) Решење Агенције за привредне регистре о упису у регистар;
2) Пописна листа или рачун о куповини опреме за улазак у пећину;
18000 Ниш, Ул. 7. јули бр.6; Телефони: Централа (018) 241-266, 245-395, 241-599, 241-655;
Директор 520-790; Факс 520-540; www.dign.rs; e-mail:info@dign.rs

3) Лиценце за спелеоводиче, који могу бити у радном односу на одређено или неодређено
време код подносиоца пријаве на конкурс, радно ангажовани код подносиоца пријаве ван радног
односа, затим власници - чланови привредног друштва који нису запослени у привредном друштву
које је подносилац пријаве, предузетници – власници предузетничке радње која је подносилац
пријаве или регистровани чланови удружења, уколико је удружење подносилац пријаве;
4) Саобраћајна дозвола за 1 теренско возило у власништву подносиооца пријаве или уговор о
закупу, лизингу или пословно-техничкој сарадњи, који се односи на 1 теренско возило;
5) Уговор о радном ангажовању лекара;
6) Уговор са пословном банком о отварању и вођењу текућег рачуна.
Сви докази могу се подносити у оригиналу, овереним фотокопијама или неовереним
фотокопијама.
IV) Одлучивање по поднетим пријавама
Комисија, образована решењем директора ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, одлучиће
по поднетим пријавама најкасније у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава.
У овом року, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, на предлог комисије, има право да од
подносилаца пријава захтева додатна објашњења и доказе, ради одлучивања по поднетим
пријавама.
Одлука ЈП Дирекција за игзрадњу града Ниша о додели послова организовања посета
споменику природе „Церјанска пећина“ објавиће се на исти начин као и јавни конкурс, а у року од
8 дана од дана доношења одлуке.
У року од наредних 8 дана од дана објављивања одлуке о додели послова организовања
посета споменику природе „Церјанска пећина“, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша доставиће
изабраним организацијама уговор о пословно-техничкој сарадњи, ради закључења.
V) Додатне информације за припрему и подношење пријава
Особа за контакт је дипл.физичар Славиша Петровић, телефон: 018/512-008 (у периоду од
07:30-15:30 часова сваког радног дана).
Адреса електронске поште на коју се заинтересовани могу обратити за додатним
информацијама је: cerjanska@gmail.com
Сви законски и подзаконски акти, наведени у преамбули овог јавног конкурса, могу се
преузети са интернет странице ЈП Дирекција за изградњу Ниша, на адреси:
http://www.dign.rs/cerjanska-pecina-dokumentacija/
VI ) Објављивање јавног конкурса
Јавни конкурс објавити на интернет страници ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и у
дневном листу „Народне новине“.

Д И Р Е К Т О Р,
дипл.инж.маш. Бранислав Јоцић

18000 Ниш, Ул. 7. јули бр.6; Телефони: Централа (018) 241-266, 245-395, 241-599, 241-655;
Директор 520-790; Факс 520-540; www.dign.rs; e-mail:info@dign.rs

