
                                                ЦЕНОВНИК ПАКЕТА 

                                              СКИ ШКОЛА + СКИ ОПРЕМА 

ПАКЕТ 1. Настава са 6-10 особа: 

                   

                    ПАКЕТ  

  

   Деца (6-12 година) 

                  

Одрасли 

 5 дана по 2 сата и ски опрема 6 дана  75е 80е 

 

ПАКЕТ 2. Настава са 4-5 особа: 

                       

                     ПАКЕТ  

 

     Деца (6-12 година) 

                  

Одрасли 

5 дана по 2 сата и ски опрема 6 дана 95е 100е 

 

ПАКЕТ 3. Настава са 3 особе: 

 

ПАКЕТ  

       

Деца од 4-5 година 

или  од 6-12 година 

                  

Одрасли 

6 дана по 1 сат (6 сати) и ски опрема 

6 дана 
90е 95е 

 

 

НАПОМЕНЕ: 

- цене су дате  по једној особи,  

- чланови из  уже породице у истој групи имају додатни попуст по 5 евра, (нпр. aко 

су брат и сетра у великој групи од 6-10 плаћају по 70 евра пакет) 

- Ски опрему чине: скије, штапови, ски ципеле и за децу кацига, 

- У цену није урачунат ски пас; за децу која имају 4 годинe и мање не плаћа се ски 

пас. 

................................................................................................................................................ 

 

 

СКИ ИНСТРУКТОРИ: 

Дипл. инг. Драган Јешић,  

 

Цветковић Радоје, Цвеле  

 

Мр Радоје Роглић Раде, професор физичке културе, са лиценцом инструктора 

скијања Скијашког Савеза Србије. Две деценије искуства у раду с децом и 

одраслима у ски школама на Копаонику (Gеnех, ,,Фiter klub,  „Snow stars team“ ). 

Одличан пегагог са великим теоријско-методичким и практичним знањем. 

Углавном ангажован по препоруци. Задовољни полазници школе, то је врховни 

принцип у Радетовом раду.  

Следи педагошки став“ Код доброг учитеља нема лоших ученика“. 

Моб. Тел. 063- 8002 -194. 

Е – mail adresa: raderoglic604@gmail.com 

Facebook: rade roglic ski skola 

 



 

О  раду ски школе: 

Ангажовани инструктори раде у лиценцираним ски школама (,,Snow stars team” и 

Национална ски школа“ ,  по програму Скијашког савеза Србије и у складу са 

препорукама Факултета за спорт и физичко васпитање у Београду.  

Школа је организована у оквиру 6 нивоа: 

Основна школа А, Б и Ц разред, напредна Д и Е и такмичарска Ф. 

Организује се настава у већим или мањим хомогенизованим групама према узрасту 

и знању скијања. Поред групне организује се и индивидуaлна настава са 1-3 особе. 

На завршетку наставе свим полазницима се свечано додељују дипломе.  

 

О СКИ СЕРВИСУ......................................................... 

 

                                                       ЦЕНОВНИК САМО 

                                                          СКИ ОПРЕМЕ 

УБАЦИТИ........ 

                                                        

 ЦЕНОВНИК САМО 

     СКИ ШКОЛЕ 

 

ГРУПНА НАСТАВА- 6 дана по 2 сата : 

1. Велика група (6-10 полазника): 

  

   Деца (6-12 година) 

                  

                Одрасли 

65е 70е 

 

2. Мала група:(4-5 полазника) 

       

     Деца (6-12 година) 

                  

                Одрасли 

85е 85е 

 

Индивидуална настава:  

       

     Деца (3-12 година) 

                  

                Одрасли 

25е 25е 

 

 

Број особа на настави 

       

Деца од 4-5 

година или од 6-12 

година 

                  

                

Одрасли 

 2 особе 17е 17е 

 3 особе 13е 13е 

Напомена: Цене индивидуалне наставе су изражене су€  

по особи, по једном сату. 

 


