
     Опис услуге   Јед.мере Кол  ЦЕНА са ПДВ-ом  

1  Хала спортова Реализација сопственог програма рекреације  7:00 до 14:00 сат 1             1.500,00       

    Реализација сопственог програма рекреације од 14:00  сат 1             2.500,00       

    Услуга припреме хале  за одигравање утакмице сат 1             2.800,00       

    Услуга припреме хале за одигр.ревијалних утакмица и турнира  сат 1             4.200,00       

    Услуга припреме хале за одржавање такмичарских турнира сат 1             2.400,00       

    Услуга припреме хале хале за школске манифестације сат 1                500,00       

    Услуга припреме хале хале за концерт сат 24  По Уговору  

    Услуга припреме хале за хуманитарни концерт сат 1                500,00       

    
Услуга припреме хале за клубове чланове Спортског савеза града 
Крушевца - тренинг 

сат 1 
               600,00       

    
Услуга припреме хале за клубове чланове Спортског савеза града 
Крушевца - утакмица 

сат 1 
               600,00       

2 Спортска сала СОКО Реализација сопственог програма Гимнастички вртић - чланарина  месец 1             2.000,00       

    Реализација сопственог програма Развојна гимнастика - чланарина  месец 1             2.000,00       

    Реализација сопственог програма Корективна гимнастика - чланарина  месец 1             1.500,00       

    За друго дете у породици  месец 1             1.000,00       

    
Услуга припреме за клубове чланове Спортског савеза града 

Крушевца 
сат 1 

               500,00       

3 Покривени базен Дневна карта - (базен и теретана) дан 1                200,00       

    Месечна карта (базен и теретана) термин 16             2.400,00       

    Месечна карта (базен и теретана) - допуна термин 16             2.000,00       

  

СПОРТ картица за чланове клубова -важи уз потврду клуба (базен и 

теретана)  
Термин  

16 1.900,00 

  
СПОРТ картица за чланове клубова -важи уз потврду клуба (базен и 
теретана) допуна 

Термин  
16 1.500,00 

    Годишња карта (базен и теретана) термин 180           16.000,00       

  
Годишња карта (базен и теретана) допуна термин 180 15.600,00 

    Услуга припреме олимпијског базена сат 1             6.000,00       

    Услуга припреме олимпијског базена - по стази сат 1                850.00       

    Услуга припреме олимп. баз.за кор. из иностранства по стази сат 1  €     8,00  

    Услуга припреме базена за непливаче сат 1             5,000.00       

    Услуга припреме дечијег базена сат 1             4,000.00       

    Услуга припреме олимпијског базена за клубове чланове СС сат 1             1,500.00       

    Услуга припреме средњег базена за клубове чланове СС сат 1             1,000.00       



    Услуга припреме базена за непливаче клубове чланове СС сат 1                500.00       

    Услуга припреме базена за непливаче клубове чланове СС сат 1                500.00       

    Услуга припреме базена сат 24  По Уговору  

4 Куглана Нова куглана - Реализација сопственог програма рекреације стаза 1                300.00       

    Нова куглана - Реализација сопственог програма рекреације стаза 4  1,000,00  

    
Услуга припреме за клубове чланове Спортског савеза града 

Крушевца 
стаза 4 

               500.00       

5 Стони тенис Стони тенис рекреација сат 1                200.00       

6 Фитнес студио Улазница за аеробик (наруквица) термин 20             2.400,00       

  
Улазница за аеробик (наруквица) допуна термин 20 2.000,00 

    Дневна улазница - (базен и теретана) сат 1                200.00       

  
Дневна улазница – идивидуални тренинг - (базен и теретана) сат 1 700,00 

    Месечна карта (базен и теретана) термин 16             2.400.00       

    Месечна карта (базен и теретана) - допуна термин 16             2.000.00       

  
Месечна карта (тренинг 4-6 корисника у теретани и могућност 
коришћења базена) - допуна 

термин 
8 2.600,00 

  

Месечна карта (тренинг 4-6 корисника у теретани и могућност 

коришћења базена) - допуна 
термин 

12 3.600,00 

  
Месечна карта (тренинг 4-6 корисника у теретани, могућност 
коришћења базена и  атлетске стазе) - допуна 

термин 
12 4.600,00 

  

СПОРТ картица (индивидуални тренинг у теретани и могућност 

коришћења базена)  
термин 

12 8.000,00 

    
Услуга припреме теретане за клубове чланове Спортског савеза града 
Крушевца 

сат 1 
            1.000,00       

7 Атлетско фудбалски блок  
Реализација сопственог програма рекреације на теренима са 

вештачком травом-тренинг 
сат 1 

            2.800,00       

    
Реализација сопственог програма рекреације на Теренима са 

вештачком травом- 1/2 тренинг 
сат 1 

            1.500,00       

    Услуга припреме са вештачком травом - утакмица сат 1             2.800,00       

    
Реализација сопственог програма рекреације на теренима са 
природном травом-тренинг 

сат  1 
            3.000,00       

    Услуга припреме са природном травом-утакмица сат 1             3.000,00       

    Коришћење рефлектора на терену са вештачком травом сат 1 
            4.500,00       

    Коришћење рефлектора на терену са природном травом сат 1 
            9.000,00       



    Реализација сопственог програма рекреације -  једна атлетска стаза  сат 1 
               150,00       

    Реализација сопственог програма рекреације - 8 стаза сат 1 
            1.500,00       

    Услуга припреме 8 стаза за клубове чланове СС града Крушевца сат 1 
            1.000,00       

    Услуга припреме 1 стаза за клубове чланове СС града Крушевца сат 1 
               100,00       

    Улазница за публику ком 1 
                 50,00       

8 Терени за мале спортове Реализација сопственог програма рекреације на бетонским теренима  сат  1                250,00       

9 
Терени за одбојку на 
песку 

Реализација сопственог програма рекреације  сат 1 
               250,00       

    Услуга припреме терена за такмичења и турнири дан 1             5.000,00       

10 
Сала за борилачке 

вештине 
Услуга припреме сале  сат 1 

            1.000,00       

    
Услуга припремесале за борилачке вештине за клубове чланове 

Спортског савеза града Крушевца  
сат 1 

               500,00       

 

 

Напомена: 

Деца до 7 година не плаћају карту за базен уз пратњу пунолетне особе 

Услуга изражене у страној валуту наплаћују се у динарској противредности по средњем курсу НБС објављеног на дан уплате 

Услуге које нису наведене у ценовнику уређују се Уговором између Спортског центра и корисника. 


