ЦЕНОВНИК УСЛУГА
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА
I Туристичко-угоститељске услуге у Омладинском насељу ''Летенка''
1. Пансионске услуге
1. Пансион за децу до 7 година
2. Пансион за ученике од I -IV разреда ОШ
3. Пансион за ученике од V-VIII разреда ОШ
4. Пансион за одрасле
5. Илетнички ручак за децу до 7 година
6. Излетнички ручак за ученике од I -IV разреда ОШ
7. Излетнички ручак за ученике од V-VIII разреда ОШ
8. Излетнички ручак за одрасле
9. Доручак за пролазне госте
10. Вечера за пролазне госте
11. Ноћење I
12. Ноћење II
13. Ноћење III

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

2. Цене пансиона из тачке 1. овог ценовника односе се на коришћење услуга у
трајању од најмање 5 пуних пансиона.
У цену пансиона урачунат је смештај и 4 оброка /доручак, ручак ужина, вечера/ за
децу предшколског узраста, до 7 година, и ученике од I до IV разреда ОШ.
За све остале госте у цену пуног пансиона урачунат је смештај и 3 оброка
/доручак, ручак и вечера/.
У цену је урачунат ПДВ.
У цену није урачунато осигурање и боравишна такса која се плаћа на основу
одлуке Града Сремска Митровица.
3. Агенцијску провизију и гратисе директор Завода посебно уговара, у зависности
од броја гостију које агенција, односно корисник услуга доведе.
4. У случају девалвације динара и промена калкулативних елемената, који
одређују цену, Завод задржава право на корекцију цена за неуплаћени део.

2. Ванпансионске услуге
1. Ноћење I
2. Ноћење II
3. Ноћење III
4. Доручак I
5. Доручак II
6. Доручак III
7. Доручак IV
8. Доручак V
9. Ручак I
10. Ручак II
11. Ручак III
12. Ручак IV
13. Вечера I
14. Вечера II
15. Вечера III
16. Вечера IV
17. Вечера V
18. Кафа турска
19. Чај са лимуном 0,2 дцл
20. Крофна 2 комада
21. Целодневни боравак на Летенци
са коришћењем отворених спортских терена
22. Пакет дневног боравка I
23. Пакет дневног боравка II
24. Пакет дневног боравка III

650,00 динара
800,00 динара
900,00 динара
100,00 динара
130,00 динара
200,00 динара
210,00 динара
450,00 динара
320,00 динара
360,00 динара
430,00 динара
450,00 динара
130,00 динара
160,00 динара
220,00 динара
240,00 динара
450,00 динара
50,00 динара
50,00 динара
110,00 динара
20.000,00 динара
900,00 динара
750,00 динара
600,00 динара

У цену услуга урачунат је ПДВ.
Легенда:
1. Ноћење I - ноћење за децу од I до IV разреда и од V до VIII разреда у пуном пансиону
2. Ноћење II - ноћење за одрасле у пуном пансиону
3. Ноћење III - ноћење за пролазне госте

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Доручак, ручак и вечера I - деца до 7 година
Доручак, ручак и вечера II - деца од I- IV разреда ОШ
Доручак, ручак и вечера III - деца од V -VIII разреда ОШ
Доручак, ручак и вечера IV - одрасли
Доручак V - за пролазне госте
Вечера V - за пролазне госте
Пакет дневног боравка I обухвата целодневни боравак са коришћењем
спортских терена, ручак, стручни рад кадрова Завода кроз организовање
спортских такмичења и медаље свим учесницима.
8. Пакет дневног боравка II обухвата целодневни боравак са коришћењем
спортских терена, ручак и медаље свим учесницима.
9. Пакет дневног боравка III обухвата целодневни боравак са коришћењем
спортских терена и ручак.
Директор Завода има права да посебно угoвара попуст за наведене услуге у
распону од 10% до 30%.

„II Услуге контроле тренираности спортиста
Цене услуга контроле тренираности спортиста, по једном кандидату, износе:
1. Морфолошка и функционална дијагностика
2. Моторичка и изокинетичка дијагностика
3. Психодијагностика
4. БМИ – мерење телесне композиције
5. Теренско тестирање спортиста

2.000,00 динара
2.000,00 динара
1.500,00 динара
800,00 динара
2.000,00 динара

Цена услуга контроле тренираности спортиста којом су обухваћена сва три
теста износи 4.000,00 динара.
Цена услуга контроле тренираности спортиста којом су обухваћена два
теста износи 3.000,00 динара.
Наведене цене услуга под тачком 1., 2. и 3. обухватају бесплатно БМИ –
мерење телесне композиције.
У цену је урачунат ПДВ.
Директор Завода има права да посебно уговара гратис услуге контроле
тренираности спортиста.“,

III Услуге 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.
12. За полазнике програма стручног оспособљавања, спортско медицински
преглед у Заводу је бесплатан.
У цену је урачунат ПДВ, а у цену школарине и цена стручне литературе и
израде уверења о завршеном стручном оспособљавању.
Директор Завода има права да посебно уговара гратис школарине.

IV Лекарски прегледи
1. Лекарски преглед спортиста без медицинске биохемије, са овером
такмичарске књижице
800,00 динара
2. Лекарски преглед спортиста са медицинском биохемијом и овером
такмичарских књижица
1.450,00 динара
3. Лекарски преглед са медицинском биохемијом и овером такмичарских
књижица за физичко лице које је члан спортског удружења, односно савеза, који је
даље члан Спортске асоцијације Новог Сада, у складу са Протоколом о сарадњи са
Спортском асоцијацијом Новог Сада бр. 162/2014 од 27.03.2014. године 1.200,00
динара
Ово је преглед за утврђивање опште здравствене способности за учешће на
спортским такмичењима и обухвата: преглед лекара специјалисте спортске
медицине, анамнезу, антропометрију, крвни притисак, преглед по системима, ЕКГ,
лабораторијска испитивања /комплетна крвна слика, комплетан преглед урина и
шећера у крви, као и други прегледи који се захтевају спортским правилима
надлежног националног гранског спортског савеза.
4. Лекарски преглед спортиста са медицинском биохемијом и овером
такмичарских књижица 2.200,00 динара
Ово је преглед за утврђивање посебне здравствене способности за учешће
на спортским такмичењима и обухвата: преглед лекара специјалисте спортске
медицине, лабораторијска испитивања /комплетна крвна слика, преглед урина са
седиментом, седиментација, глукоза, уреа, креатинин, АСТ, АЛТ, укупни
билирубин, липидни статус, укупни протеини и гвожђе, као и друга испитивања
неопходна за оцењивање здравствене способности спортиста у односу на захтеве
спортске гране, односно дисциплине у складу са спортским правилима надлежног
међународног, и у зависности од медицинских индикација националног гранског
спорског савеза.
Директор Завода има права да посебно уговара гратис услуге лекарских
прегледа.

V Лабораторијске услуге
1. За трећа лица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

kks
Глукоза
Уреа
Креатинин
Холестерол
Триглицериди
HDL
Липидни статус
AST
ALT
GGT
Гвожђе
T-Bil
T- proteini
Седиментација
Урин
Услуга вађења крви
Укупно: 2.430,00 динара

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

Директор Завода има права да посебно уговара гратис лабораторијске услуге.
VI Услуге Кабинета за опоравак спортиста
1. Третман опоравка спортиста

500,00 динара

Третман опоравка спортиста обухвата боравак у високо специјализованом
медицинском уређају - балону BUBBLE PURE AIR са 99,95% чистим ваздухом,
као и електротерапија, ласерска терапија, магнетна терапија и ултразвучна терапија
на мултифункционалном уређају PHYSIOGO 701 и чизме које обезбеђују удобну
масажу мишића, помоћу компресије и декомпресије.“

