На основу члана 22. Статута Покрајинског завода за спорт и медицину спорта,
Управни одбор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, на својој 55. седници,
дана 24.02.2022. године, доноси:
ЦЕНОВНИК УСЛУГА
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

I Туристичко-угоститељске услуге у Омладинском насељу ''Летенка''
I 1. Пансионске услуге
1. Пансион за децу (до 15 година старости)
2. Пансион за одрасле (преко 15 година старости)
3. Ноћење за децу (до 15 година старости)
4. Ноћење за одрасле (преко 15 година старости)

2.100,00 динара
2.400,00 динaра
900,00 динара
1.100,00 динaра

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

I 2. Ванпансионске услуге
1. Илетнички ручак за децу предшколског узраста
2. Излетнички за децу школског узраста (до 15 година старости)
3. Излетнички ручак за одрасле (преко 15 година старости)
4. Доручак за децу (до 15 година старости)
5. Доручак за одрасле (преко 15 година старости)
6. Ручак за децу (до 15 година старости)
7. Ручак за одрасле (преко 15 година старости)
8. Вечера за децу (до 15 година старости)
9. Вечера за одрасле (преко 15 година старости)
10. Кафа турска
11. Чај

650,00 динара
750,00 динара
850,00 динара
300,00 динара
400,00 динара
600,00 динара
700,00 динара
350,00 динара
450,00 динара
70,00 динара
70,00 динара

12. Крофна 2 комада
13. Кувано јело ( пасуљ, хлеб и салата)
14. Кувано јело ( паприкаш/гулаш, хлеб и салата)
15. Роштиљ (10 ћевапа или пљескавица у сомуну )
16. Пакет дневног боравка
18. Целодневни боравак на Летенци
са коришћењем отворених спортских терена

160,00 динара
300,00 динара
400,00 динара
500,00 динара
1.300,00 динара
30.000,00 динара

Легенда:
1. Пакет дневног боравка обухвата целодневни боравак са коришћењем спортских терена,
ручак и стручни рад кадрова Завода кроз организовање спортских такмичења.
Уз пакет дневног боравка постоји могућност обезбеђивања медаље за сваког учесника,
по договору и по цени која је важећа у моменту договарања услуге.
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.
Директор Завода има права да посебно уговара гратис услуге контроле тренираности
спортиста.

III Услуге стручног оспособљавања
Накнада трошкова за стицање спортских звања у оквиру програма стручног
оспособљавања:
1.
2.
3.
4.
5.

I ниво – 15.000,00 динара
II ниво – 25.000,00 динара
III ниво – 35.000,00 динара
IV ниво – 40.000,00 динара
II ниво за стицање звања Спортско рекреативни водитељ је бесплатан за полазнике
са стеченим статусом врхунског спортисте у складу са Националном
категоризацијом спортиста.
6. За полазнике који су стекли III ниво стручне оспособљености у оквиру Завода,
накнада за IV ниво је 30.000,00 динара.
7. За полазнике који су у оквиру одговарајућег акредитованог студијског програма
или другог одговарајућег програма стручног оспособљавања положили неки од
предмета предвиђених планом и програмом стручног оспособљавања и у складу са
Правилником Завода који регулише процес стручног оспособљавања накнада
трошкова се умањује за 2.000,00 динара, за сваки признати предмет.
8. У случају када је полазник у Заводу стекао ниже спортско звање у оквиру истог
спортског занимања, накнада трошкова се умањује за упис са I на II ниво или са II
на III ниво и то за 3.000,00 динара, а са I на III ниво за 6.000,00 динара.
9. За полазнике који у року од годину дана од дана завршетка наставних активности
не пријаве стручни завршни испит или нису стекли услове, за обнављање програма
стручног оспособљавања утврђује се накнада у износу од 20.000,00 динара.
10. Полагање стручног завршног или предметног испита у првом и другом покушају
урачунато је у цену накнаде школарине и не наплаћује се. Свако наредно полагање
испита наплаћује се по цени од 1.200,00 динара.
11. Потврда о завршеном стручном оспособљавању се издаје на захтев полазника и
наплаћује се по цени од 1.200,00 динара.
У цену накнаде трошкова стручног оспособљавања урачуната је и цена стручне
литературе и израде уверења о завршеном стручном оспособљавању.
Директор Завода има права да посебно уговара гратис накнаде трошкова.
Запослени у Заводу и чланови њихове уже породице су ослобођени плаћања
накнаде трошкова стручног оспособљавања.

IV Лекарски прегледи
1. Лекарски преглед (утврђивање опште здравствене способности) спортиста и
спортских стручњака без медицинске биохемије, са овером такмичарске књижице
износи 800,00 динара.
2. Лекарски преглед (утврђивање опште здравствене способности) спортиста и
спортских стручњака са медицинском биохемијом и овером такмичарских књижица
износи 1.450,00 динара.
3. Лекарски преглед (утврђивање опште здравствене способности) 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 износи 1.200,00 динара.
4. Лекарски преглед (утврђивање посебне здравствене способности) спортиста са
медицинском биохемијом и овером такмичарских књижица износи 2.200,00 динара.
5. Психолошка оцена (процена социјалног статуса, својства личности, вредносне
оријентације, ситуациона специфична својства и понашања, укључујући мотиве,
циљеве, сагoрелост, извор стреса и начин борбе) за спортисте и спортске стручњаке
који раде са спортистима (тренер у спорту, инструктор у спорту, организатор
рекреације у спорту, судија у спорту, спортски водич и спортски спасилац) износи
1.500,00 динара.
6. За полазнике програма стручног оспособљавања које Завод спроводи, утврђивање
здравствене способности је бесплатно, наплаћује се само психолошка оцена, ако је
потребна.
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.“
Напомена: Покрајински завод за спорт и медицину спорта није у систему ПДВ-а.

