Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
CENOVNIK
TURISTIČKO-UGOSTITELJSKIH USLUGA U OMLADINSKOM NASELJU ''LETENKA''

Pansionske usluge
1. Pansion za decu do 7 godina
2. Pansion za učenike od I -IV razreda OŠ
3. Pansion za učenike od V-VIII razreda OŠ
4. Pansion za odrasle
5. Izletnički ručak za decu do 7 godina
6. Izletnički ručak za učenike od I -IV razreda OŠ
7. Izletnički ručak za učenike od V-VIII razreda OŠ
8. Izletnički ručak za odrasle
9. Doručak za prolazne goste
10. Večera za prolazne goste
11. Noćenje I
12. Noćenje II
13. Noćenje III

1.200,00 dinara
1.300,00 dinara
1.500,00 dinara
1.700,00 dinara
450,00 dinara
500,00 dinara
550,00 dinara
550,00 dinara
450,00 dinara
450,00 dinara
650,00 dinara
800,00 dinara
900,00 dinara

Cene pansiona iz tačke 1. ovog cenovnika odnose se na korišćenje usluga u trajanju od najmanje
5 punih pansiona.
U cenu pansiona uračunat je smeštaj i 4 obroka /doručak, ručak užina, večera/ za decu
predškolskog uzrasta, do 7 godina, i učenike od I do IV razreda OŠ.
Za sve ostale goste u cenu punog pansioba uračunat je smeštaj i 3 obroka /doručak, ručak i
večera/.
U cenu je uračunat PDV.
U cenu nije uračunato osiguranje i boravišna taksa koja se plaća na osnovu odluke Grada
Sremska Mitrovica.
Agencijsku proviziju i gratise direktor Zavoda posebno ugovara, u zavisnosti od broja gostiju
koje agencija, odnosno korisnik usluga dovede.
U slučaju devalvacije dinara i promena kalkulativnih elemenata, koji određuju cenu, Zavod
zadržava pravo na korekciju cena za neuplaćeni deo.
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Vanpansionske usluge
1. Noćenje I
2. Noćenje II
3. Noćenje III
4. Doručak I
5. Doručak II
6. Doručak III
7. Doručak IV
8. Doručak V
9. Ručak I
10. Ručak II
11. Ručak III
12. Ručak IV
13. Večera I
14. Večera II
15. Večera III
16. Večera IV
17. Večera V
18. Kafa turska
19. Čaj sa limunom 0,2 dcl
20. Krofna 2 komada

550,00 dinara
550,00 dinara
700,00 dinara
150,00 dinara
150,00 dinara
200,00 dinara
210,00 dinara
450,00 dinara
320,00 dinara
400,00 dinara
480,00 dinara
500,00 dinara
180,00 dinara
200,00 dinara
270,00 dinara
290,00 dinara
400,00 dinara
50,00 dinara
50,00 dinara
110,00 dinara

U cenu usluga uračunat je PDV.
Legenda:
1. Noćenje I - noćenje u trokrevetnoj i višekrevetnoj sobi
2. Noćenje II - noćenje u dvokrevetnoj sobi
3. Noćenje III - noćenje za prolazne goste
1. Doručak, ručak i večera I - deca do 7 godina
2. Doručak, ručak i večera II - deca od I- IV razreda OŠ
3. Doručak, ručak i večera III - deca od V -VIII razreda OŠ
4. Doručak, ručak i večera IV - odrasli
5. Doručak V - za prolazne goste
6. Večera V - za prolazne goste
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CENOVNIK
USLUGA KONTROLE TRENIRANOSTI SPORTISTA
Cene usluga kontrle treniranosti sportista, po jednom kandidatu, iznose:
1.
2.
3.
4.

Morfološka i funkcionalna dijagnostika
Motorička dijagnostika
Izokinetička dijagnostika
Psihodijagnostika

5. Izabrana dva segmenta
6. Izabrana tri segmenta
7. Sva četiri segmenta
8. Merenje telesne kompozicije (BIOSPACE InBody 230)

1.200,00 dinara
1.200,00 dinara
1.200,00 dinara
1.200,00 dinara
2.400,00 dinara
3.000,00 dinara
3.500,00 dinara
800,00 dinara

U cenu je uračunat PDV.
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ЦЕНОВНИК
УСЛУГА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА
1. Школарина за стицање звања спортског оперативног тренера,
38.600,00 динара. III ниво стручне оспособљености.
2. Школарина
за
стицање
звања
спортског
оперативног
тренера,
50.000,00 динара. III ниво стручне оспособљености, менторским путем.
3. Школарина за полазнике III нивоа стручног оспособљавања редовним путем износи
35.000,00 динара. За стицање спортских звања: Оперативни спортски менаџер и Спортски
посредник.
4. Школарина за полазнике III нивоа стручног оспособљавања менторским путем износи
40.000,00 динара. За стицање спортских звања: Оперативни спортски менаџер и Спортски
посредник.
5. Школарина за полазнике II нивоа стручног оспособљавања редовним путем износи
25.000,00 динара. За стицање спортских звања: Оперативни спортски менаџер, Спортски
посредник и Организатор безбедности у спорту.
6. Школарина за полазнике II нивоа стручног оспособљавања менторским путем износи
30.000,00 динара. За стицање спортских звања: Оперативни спортски менаџер, Спортски
посредник и Организатор безбедности у спорту.
7. Школарина за полазнике I нивоа стручног оспособљавања редовним путем износи
15.000,00 динара. За стицање спортских звања: Спортски менаџер, Спортски посредник и
Организатор безбедности у спорту.
8. Школарина за полазнике I нивоа стручног оспособљавања менторским путем износи
20.000,00 динара. За стицање спортских звања: Спортски менаџер, Спортски посредник и
Организатор безбедности у спорту.
9. За полазнике који су на факултетима за спорт и физичко васпитање положили неки од
испита који чине општи део, цена школарине се умањује за
2.000,00 динара, за сваки положени испит, ако је фонд часова на факултету једнак или
већи од фонда часова утврђеног Планом и програмом стручног оспособљавања Завода.
10. За полазнике који у року од годину дана од дана завршетка наставних активности
(одслушаних предавања) не заврше стручно оспособљавање, за обнављање године
утврђује се цена у износу од
20.000,00 динара.
11. Полагање испита у првом покушају урачунато је у цену школарине и не наплаћује се.
Свако наредно полагање испита наплаћује се по цени од
1.200,00 динара.
У цену је урачунат ПДВ, а у цену школарине и цена стручне литературе и израде уверења
о завршеном стручном оспособљавању.
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CENOVNIK
USLUGA SPORTSKO MEDICINSKIH PREGLEDA
Utvrđivanje opšte zdravstvene sposobnosti
1. Lekarski pregled sportista bez usluga laboratorije, sa overom takmičarske knjižice 800,00 dinara
2. Lekarski pregled sportista sa uslugama laboratorije i overom takmičarskih knjižica 1.450,00 dinara
3. Lekarski pregled sa medicinskom biohemijom i overom takmičarskih knjižica za fizičko lice koje je
član sportskog udruženja, odnosno saveza, koji je dalje član Sportske asocijacije Novog Sada, u skladu
sa Protokolom o saradnji sa Sportskom asocijacijom Novog Sada br. 162/2014 od 27.03.2014. godine
1.200,00 dinara
Ovo je pregled za utvrđivanje opšte zdravstvene sposobnosti za učešće na sportskim takmičenjima i
obuhvata: pregled lekara specijaliste sportske medicine, anamnezu, antropometriju, krvni pritisak,
pregled po sistemima, EKG, laboratorijska ispitivanja /kompletna krvna slika, kompletan pregled urina i
šećera u krvi, kao i drugi pregledi koji se zahtevaju sportskim pravilima nadležnog nacionalnog
granskog sportskog saveza.
Utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti
Lekarski pregled sportista sa medicinskom biohemijom i overom takmičarskih knjižica 2.200,00
dinara
Ovo je pregled za utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti za učešće na sportskim
takmičenjima i obuhvata: pregled lekara specijaliste sportske medicine, laboratorijska ispitivanja
/kompletna krvna slika, pregled urina sa sedimentom, sedimentacija, glukoza, urea, kreatinin, AST,
ALT, ukupni bilirubin, lipidni status, ukupni proteini i gvožđe, kao i druga ispitivanja neophodna za
ocenjivanje zdravstvene sposobnosti sportista u odnosu na zahteve sportske grane, odnosno discipline u
skladu sa sportskim pravilima nadležnog međunarodnog, i u zavisnosti od medicinskih indikacija
nacionalnog granskog sporskog saveza.
Laboratorijske usluge za treća lica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

KKS
Glukoza
Urea
Kreatinin
Holesterol
Trigliceridi
HDL
Lipidni status
AST
ALT
GGT
Gvožđe
T-Bil
T- proteini
Sedimentacija
Urin
Usluga vađenja krvi
Ukupno

300,00
80,00
90,00
90,00
140,00
140,00
150,00
450,00
90,00
90,00
90,00
150,00
90,00
90,00
90,00
200,00
100,00
2.430,00
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