
   
 

ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Београд, Кнеза Вишеслава 72 

 

Датум: 22.12.2017. 

Извод из Ценовника 

Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије 

 

Назив услуга Цена са   

ПДВ 

динара 

Дневна карта радним данима 250,00 

Дневна карта викендом 300,00 

Дневна карта за децу до 7 година 120,00 

Дневна карта за ђаке и студенте 180,00 

Дневна карта за повлашћење категорије* 180,00 

Месечна пропусница  3.800,00 

Месечна пропусница за ђаке и студенте 2.500,00 

Месечна пропусница за повлашћење категорије* 2.500,00 

Коришћење базена – спортски савези/термини до 17.00 сати 9.600,00 

Коришћење базена – спортски савези/термини од 17.00 сати 13.600,00 

Коришћење базена – спортски клубови/термини до 17.00 сати 9.600,00 

Коришћење базена – спортски клубови/термини од 17.00 сати 13.600,00 

Коришћење базена – школе, факултети/организована настава 9.300,00 

Коришћење базена – рекреација/термини до 17.00 сати 9.800,00 

Коришћење базена – рекреација/термини од 17.00 сати 13.800,00 

Коришћење базена – посебне намене/термини до 17.00 сати 10.000,00 

Коришћење базена – посебне намене/термини од 17.00 сати 14.000,00 

Коришћење пола базена – спортски савези/термини до 17.00 сати 5.300,00 

Коришћење пола базена – спортски савези/термини од 17.00 сати 7.300,00 

Коришћење пола базена – спортски клубови/термини до 17.00 сати 5.300,00 

Коришћење пола базена – спортски клубови/термини од 17.00 сати 7.300,00 

Коришћење пола базена – школе, факултети/организована настава 4.800,00 

Коришћење једне стазе базена - спортски савези/термини до 17.00 сати 1.800,00 

Коришћење једне стазе базена - спортски савези/термини од 17.00 сати 2.200,00 

Коришћење једне стазе базена - спортски клубови/термини до 17.00 сати 1.800,00 

Коришћење једне стазе базена - спортски клубови/термини од 17.00 сати 2.200,00 

Коришћење једне стазе базена – школе, факултети/организовна настава 1.600,00 

Коришћење једне стазе базена – рекреација/термини до 17.00 сати 2.000,00 

Коришћење једне стазе базена - рекреацијатермини од 17.00 сати 2.500,00 

Изгубљен кључ од касете - гардероба 400,00 
       

 * Под категоријом повлашћених корисника сматрају се пензионери и особе са 

инвалидитетом. Куповина ових карата могућа је уз презентацију валидног доказа.  
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