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ПОНУДА БР. 7 - ЦЕНА УСЛУГА 
ИНДИВИДУАЛНИ КОРИСНИЦИ 1. МИТРОВАЦ НА ТАРИ (Централни павиљон) 

1.1 Двокретевна, трокреветна, четворокреветна соба са 
купатилом, пун пансион (ноћење, доручак, ручак, вечера) 
– по особи 

 
2.150 

1.2 Двокреветна, трокреветна, четворокреветна соба са 
купатилом, полупансион (ноћење, доручак, вечера)  

1.700 
1.3 Ноћење са доручком 1.500 
1.4 Само ноћење – одрасла особа 1.300 
1.5 Деца, са пратиоцем, пун пансион (ноћење, доручак, 

ручак, вечера) – према узрасту:  
 *2 – 7 година (деле лежај са другом особом) 1.250 
 *2 - 7 година (сопствени лежај) 1.350 
 *7 - 15 година  1.650 
1.6 Деца, са пратиоцем, полупансион (ноћење, доручак, 

вечера), према узрасту:  
 *2 - 7 година (деле лежај са другом особом) 1.000 
 *2 – 7 година (сопствени лежај) 1.090 
 *7 – 15 година 1.330 
 * Деца, са пратиоцем, НОЋЕЊЕ СА ДОРУЧКОМ, према 

узрасту  
 *2 - 7 година (деле лежај са другом особом) 800 
 *2 – 7 година (сопствени лежај) 890 
 *7 – 15 година 1.130 
1.7 Само исхрана (доручак, ручак, вечера) 1.000 

1.1 МИТРОВАЦ НА ТАРИ (ПАВИЉОНИ I – VI) 
1.1 Вишекреветна соба, колективни смештај, пун пансион 

(ноћење, доручак, ручак, вечера), по особи 1.850 
1.2 Деца, са пратиоцем, пун пансион (ноћење, доручак, 

ручак, вечера) – према узрасту:  
 *2 – 7 година (деле лежај са другом особом) 1.100 
 *2 - 7 година (сопствени лежај) 1.250 
 *7 - 15 година  1.550 
1.3 Само ноћење – одрасла особа 1.110 

2. СТАНИШИНЦИ НА ГОЧУ 
2.1 Вишекреветна соба, колективни смештај, пун пансион 

(ноћење, доручак, ручак, вечера), по особи 1.850 
2.2 Деца, са пратиоцем, пун пансион (ноћење, доручак, 

ручак, вечера) – према узрасту:  
 *2 – 7 година (деле лежај са другом особом) 1.100 
 *2 – 7 година (сопствени лежај) 1.250 
 *7 – 15 година  1.550 
2.3 Само исхрана (доручак, ручак, вечера) 1.000 
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2.4 Само ноћење – одрасла особа 1.110 
 
    3. РУДНИК НА РУДНИКУ 
3.1 Вишекреветна соба, колективни смештај, пун пансион 

(ноћење, доручак, ручак, вечера), по особи 1.850 
3.2 Деца, са пратиоцем, пун пансион (ноћење, доручак, 

ручак, вечера) – према узрасту:  
 *2 – 7 година (деле лежај са другом особом) 1.100 
 *2 – 7 година (сопствени лежај) 1.250 
 *7 – 15 година  1.550 
3.3 Само исхрана (доручак, ручак, вечера) 1.000 
3.4 Само ноћење – одрасла особа 1.110 
 

4. БУКУЉА У АРАНЂЕЛОВЦУ 
4.1 Вишекреветна соба, колективни смештај, пун пансион 

(ноћење, доручак, ручак, вечера), по особи 1.850 
4.2 Деца, са пратиоцем, пун пансион (ноћење, доручак, 

ручак, вечера) – према узрасту:  
 *2 – 7 година (деле лежај са другом особом) 1.100 
 *2 – 7 година (сопствени лежај) 1.250 
 *7 – 15 година  1.550 
4.3 Само исхрана (доручак, ручак, вечера) 1.000 
4.4 Само ноћење – одрасла особа 1.110 

 
5. СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ НА ДИВЧИБАРАМА 

5.1 Двокретевна, трокреветна, четворокреветна соба са 
купатилом, пун пансион (ноћење, доручак, ручак, вечера) 
– по особи 

2.150 
5.2 Двокреветна, трокреветна, четворокреветна соба са 

купатилом, полупансион (ноћење, доручак, вечера) 1.700 
5.3 Ноћење са доручком 1.500 
5.4 Само ноћење – одрасла особа 1.300 
5.5 Деца, са пратиоцем, пун пансион (ноћење, доручак, 

ручак, вечера) – према узрасту:  
 *2 – 7 година (деле лежај са другом особом) 1.250 
 *2 – 7 година (сопствени лежај) 1.350 
 *7 – 15 година  1.650 
5.6 Деца, са пратиоцем, полупансион (ноћење, доручак, 

вечера), према узрасту: 1.000 
 *2 – 7 година (деле лежај са другом особом) 1.000 
 *2 – 7 година (сопствени лежај) 1.090 
 *7 – 15 година 1.330 
5.7 Само исхрана (доручак, ручак, вечера) 1.000 
 



 
ДАТУМ 09.07.2019. године                                  Цена ИНДИВИДУАЛНИ КОРИСНИЦИ ЦДЛ 2019/2020 

 

Верзија: 1 Ознака: К.3.01-1 Страна 3  од 5   
 

       6. ШУПЉА СТЕНА НА АВАЛИ 
6.1 Двокретевна, трокреветна, четворокреветна соба са 

купатилом, пун пансион (ноћење, доручак, ручак, вечера) 
– по особи 

2.350 
6.2 Двокреветна, трокреветна, четворокреветна соба са 

купатилом, полупансион (ноћење, доручак, вечера) 1.900 
6.3 Ноћење са доручком 1.700 
6.4 Само ноћење – одрасла особа 1.500 
6.5 Деца, са пратиоцем, пун пансион (ноћење, доручак, 

ручак, вечера) – према узрасту:  
 *2 – 7 година (деле лежај са другом особом) 1.450 
 *2 – 7 година (сопствени лежај) 1.550 
 *7 – 15 година  1.850 
6.6 Деца, са пратиоцем, полупансион (ноћење, доручак, 

вечера), према узрасту: 1.200 
 *2 – 7 година (деле лежај са другом особом) 1.200 
 *2 – 7 година (сопствени лежај) 1.290 
 *7 – 15 година 1.530 
6.7 Само исхрана (доручак, ручак, вечера) 1.00 
 

ОПИС ОБЈЕКАТА 
 ШУПЉА СТЕНА НА АВАЛИ 

Шупља стена на Авали је дечје одмаралиште, које припада Центру дечјих летовалишта од новембра 2019. године. 
Налази се на ниској планини Авала, чија је надморска висина око 500 метара, а удаљено је 25 километара од Београда. Још 
1936. године, Авала је проглашена Националним парком, а крајем 2007. године, Скупштина града Београда прогласила је ову 
планину заштићеним природним добром. Ова ваздушна бања јединствена је по свом положају, сам објекат ушушкан је међу 
дрвећем борове шуме, и одвојен од главних саобраћајница, па представља идеалан смештај за боравак деце. Ово место 
представља праву ризницу сећања и буди успомене свим бившим ђацима, који су овде долазили на излете, а може бити права 
инспирација за причање занимљивих прича за све будуће генерације. 

Одмаралиште се састоји од два реновирана објекта, главни објекат поседује планински ресторан, намењен свим 
гостима овог комплекса, као и собе за смештај. У другом објекту, капацитета око 110 места, налазе се вишекреветне собе, са највише 6 кревета, које имају етажна купатила.  

Од додатних садржаја, гостима су на располагању, конгресна сала, играоница, тоалети,  рецепција, брижљиво 
уређено и ограђено двориште, са јелама и боровима, паркић са љуљашкама и справама за децу и спољашњи базен. У оквиру летовалишта постоје и терен за кошарку, одбојку, рукомет и мали фудбал, са бетонском подлогом, и терен за мали фудбал, са 
травнатом подлогом. 

Гостима Летовалишта „Шупља стена на Авали“, током 24 сата, на услузи је лекарска служба. Са нашим рекреаторима и аниматорима изводе се пешачки излети до споменика Незнаном јунаку, подигнутог 1938. 
године, у част палим борцима у Првом светском рату, Авалског торња, високог 205 м, обновљеног 2010. године, на основама 
првобитне грађевине, која је изграђена 1965. године, и представљала највишу грађевину у тадашњој Југославији, до 
средњовековног града-тврђаве „Жрнова“, којем су Срби дали име „Жрнов“ или „Жрновица“, a Турци су га назвали „Авала“. 
Могуће је организовати факултативне излете до Калемегдана, Зоолошког врта, Скадарлије, и других познатих дестинација у Београду и околини. МИТРОВАЦ НА ТАРИ  

Дечје одмаралиште „Митровац на Тари“, смештено је на истоименој висоравни планине Тара, на надморској висини 
од 1.082 м. Припада општини Бајина Башта, од које је удаљено 34 км. Од Ужица је удаљено 75 км, а од Београда 180 км. Овај 
предео карактерише умерена, стабилна, планинско-континентална клима, чист ваздух, велики број сунчаних сати и 
нарочито „ружа ветрова“, те га је зато група природњака из САНУ и изабрала као локацију за дечје летовалиште. 
„Митровац на Тари“ чини комплекс од седам павиљона, изграђених у планинском стилу. У Централном павиљону, који је реновиран 2020. године, може се смeстити око 70 гостију, собе су вишекреветне, и свака има сопствено купатило. Осталих 
шест павиљона поседује вишекреветне собе, са највише дванаест кревета. У прва два павиљона, налазе се вишекреветне 
собе са купатилом, а у преостала четири, вишекреветне собе са етажним купатилом. За пратиоце деце, на сваком спрату, постоје собе са купатилом. Укупни капацитет Одмаралишта је око 640 гостију. 
Од додатних садржаја, сваки павиљон поседује  дневни боравак и учионицу, за извођење наставе, или друге адекватне 
садржаје.  У оквиру Централног павиљона Одмаралишта, налазе се и ресторани, просторије за дневни боравак, дискотека, продавница и 
затворени базен, који се користи према договору (димензије 12,5 х 16,20 м х 1,8 м). Унутар комплекса постоје травнати 
фудбалски терени са трибинама, помоћни травнати фудбалски терен, са баги стазом, више бетонских терена за мале спортове 
(кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал) и обележене и уређене стазе до оближњег ресторана „Качара“, у којем можете 
пробати наше надалеко чувене палачинке и специјалитете куће. Постоје услови и за припреме спортиста млађих категорија, 
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који тренирају борилачке вештине (аикидо, џудо, карате, теквондо). У зимском периоду, моће се користити и ски лифт, а 
комплетна ски опрема и опрема за друге спортове на снегу може се изнајмити у објекту. Професионални инструктори скијања 
обучавају полазнике Школе скијања. 
Гостима Одмаралишта „Митровац на Тари“, током 24 сата, на услузи је лекарска служба и рецепција. 

Свакодневно се организују пешачки излети, у пратњи рекреатора и аниматора нашег Летовалишта, до познатих 
туристичких локалитета - Бањска стена, Природног резервата „Црвени поток“, у оквиру којег се налази „Тепих ливада”, 
„хранилице за срне“, видиковца језера Заовине и Перућац, оштре стене, ловачких чека, станишта Панчићеве оморике, долине 
шетача и других места у близини објекта. Постоји могућност организовања факултативних излета до ХЕ “Перућац”, Бајине 
Баште, СК „Кадињача“, манастира Рача, реке Врело, језера Заовине, насеља Мокра Гора, Музејско-туристичког комплекса “Шарганска осмица“, насеља „Кремна“, туристичке зоне „Предов  крст“. СТАНИШИНЦИ НА ГОЧУ 

Станишинци, наше дечје летовалиште и истоимено мало планинско село, налазе се на планини Гоч, у Специјалном резервату природе, у којем је око 40 процената укупне балканске флоре и фауне, на надморској висини од  780 м, у централној 
Србији,  у општини Врњачка Бања. Удаљено је  215 км од Београда и 17 км од Врњачке Бање. Клима је умерено 
континентална, а питома природа, коју чине, углавном, букова и јелова шума, бројни потоци и речице, и кристално чист ваздух, ствара идеалне услове за извођење школе у природи, током читаве године. Приликом доласка на ово живописно место, 
добродошлицу ће вам пожелети наш Плави зека, који као да је доскакутао из „Песме о плавом зецу“, Душка Радовића, а 
домаћински дочек, уз со, погачу, слатко и воду са извора, заувек ће придобити ваше срце.  

Летовалиште се састоји од три објекта, „Пахуљица“, у оквиру којег је рецепција, „Сунце“, у којем се налази ресторан 
„Гочки астал“ и дискотека, и Нове зграде, која је комплетно реновирана. Собе су вишекреветне, са највише десет кревета. 
Купатила су етажна. За пратиоце деце обезбеђене су собе са сопственим купатилом. У свакој соби налазе  се нови кревети. 
Укупан капацитет Одмаралишта је око 160 гостију. 

Од додатних садржаја, гостима су на располагању просторије за дневни боравак са ТВ-ом, учионице, продавница, 
тоалети, брижљиво уређено двориште, са јелама и боровима, у којем се обраћа пажња на сваки детаљ - са путоказима, учионицама у природи, опремљеним таблом и клупама, баштом са столовима и столицама, кућицама, израђеним од дрвених 
бачви, у којем је и Чаробна дискотека на отвореном, роштиљ, на којем се припрема укусна храна, која се и сервира у дворишту, 
дрвена љуљашка и за одрасле. Гости нашег летовалишта могу користити терене за кошарку, одбојку, рукомет и мали фудбал, са бетонском подлогом, исцртане различитим бојама за одговарајући спорт, и игралиште са клацкалицама, љуљашкама и 
пењалицама. Вештачко језерце „Гочко око“, са паткицама, које се у њему живе, уско корито „Радичевића потока“, познатог под 
називом „Грозничавац“, који протиче двориштем нашег Одмаралишта, доприносе посебној опуштајућој атмесфери, која опчињава сваког посетиоца. 

Гостима Летовалишта „Станишинци на Гочу“, током 24 сата, на услузи је лекарска служба. 
Са нашим рекреаторима и аниматорима свакодневно се изводе пешачки излети до воденице, сеоске школе, сеоске 

цркве, рибњака, сеоских домаћинстава, и видиковаца, у оквиру којих се деца могу упознати са свакодневним животом, 
навикама и обичајима мештана тог подручја, и уживати у предивном погледу на суседне планине Копаоник и . 

Постоји могућност организовања факултативних излета до Врњачке бање, Александровца, Митровог поља, 
манастира Свети врачи, манастира Жича, манастира Студеница, Крушевца (Лазарев град), цркве Лазарица... РУДНИК НА РУДНИКУ 

Дечје летовалиште „Рудник на Руднику“, налази се у Општини Горњи Милановац, на 710 м надморске висине, на 
истоименој планини. Од Београда је удаљено 115 км, од Ужица 83 км, а од Чачка 36 км. Ово подручје карактерише блага 
планинска клима, са великим бројем сунчаних дана током године, оптималном влажношћу и јонизацијом ваздуха, те је зато ова 
планина, још 1922. године, проглашена ваздушном бањом.  Имајући у виду све ове предиспозиције, наш објекат наменски је изграђен у овом крајолику, и ушушкан у шуму буковог, храстовог и дрвећа јеле. 

У објекту се налазе вишекреветне собе, са највише девет кревета. Свака соба има сопствено купатило. Пратиоцима 
деце обезбеђене су собе са купатилом. Укупан капацитет Одмаралишта је око 130 гостију.  Од додатних садржаја, гости могу користити просторије за дневни боравак са ТВ-ом, ресторан, учионице, и дискотеку 
са озвучењем, исцртане спортске терене (са бетонском подлогом) за мале спортове (кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал), 
учионицу у природи и дечје игралиште, са справама за играње. У Летовалишту постоји и продавница. Током летњег периода, наши гости могу уживати у биоскопу на отвореном, и у специјалитетима са роштиља, на тераси одмаралишта. 
Насмејане и веште куварице дочекаће вас уз домаће слатко и домаћи мед, а у ресторану, са пажљиво спремљеном храном, 
која се, често, сервира и у дворишту Летовалишта. 
У непосредној близини објекта, налазе се и травнати фудбалски терен, са помоћним фудбалским тереном, као и отворени 
базен – ове услуге користе се према утврђеном распореду и додатно се наплаћују. 

Гостима Летовалишта „Рудник на Руднику“, током 24 сата, на услузи је лекарска служба. 
Боравак гостију у нашем Одмаралишту употпуњују пешачки излети у пратњи рекреатора и аниматора, до рудника 

олова и цинка, „Шумске куће”, имања са малим Зоо вртом, воденице, сеоског домаћинства, каменолома и видиковаца, с 
обзиром да на Руднику постоји више од осам врхова изнад 1.000 м. Могуће је организовање факултативних излета до Горњег Милановца, „Куће српско-норвешког пријатељства“, манастира Враћевшница, Музеја Другог српског устанка у Такову, цркве на 
Савинцу, Тополе, Опленца, куће краља Петра, Карађорђеве цркве и конака.  БУКУЉА У АРАНЂЕЛОВЦУ  

У срцу Буковичке бање, у Аранђеловцу, налази се дечје одмаралиште „Букуља у Аранђеловцу“, у подножју планине 
Букуља, на 270 м надморске висине. Удаљено је 80 км од Београда, и 110 км од Ужица. Планина Букуља обрасла је 
листопадном шумом, а њен врх штити Аранђеловац од јаких ветрова, и чини климу благом, и погодном за извођење спортова и рекреације. 

Комплекс се састоји од три павиљона. Два  павиљона су комплетно реновирана, 2019. и 2020. године, располажу 
вишекреветним собама, са највише пет кревета, сопственим купатилом и терасом. Пратиоцима деце намењене су собе са купатилом, телефоном и терасом. У трећем павиљону налазе се трокреветне собе, и соба за пратиоце деце, са етажним 
купатилом. У том објекту постоји и учионица. Укупан капацитет Одмаралишта је око 190 гостију. Ресторан се налази у другом 
Павиљону. 
Од додатних садржаја, у Одмаралишту се могу користити  просторије за дневни боравак са ТВ-ом, учионице, продавница, 
дискотека, учионице у природи, терени за мале спортове (кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал), игралиште са справама за 
играње, а напољу се налазе и столови за стони тенис. Исцртани терен, са бетонском подлогом, за фудбал и рукомет је 
димензија 60мx30м, поседује голове и мреже, на њему се налазе три исцртана попречна терена за кошарку или одбојку. Други 
терен, такође са бетонском подлогом, димензија 30мx20м, опремљен је за извођење кошарке и одбојке. Поред терена, налази 
се и мини трим стаза, са препрекама, а у парку Буковичке бање, поред Летовалишта, постоји уређена професионална трим 
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стаза, са справама за вежбање. Постоји могућност изнајмљивања спортских терена у одређеним спортским халама (у 
Спортском центру, Економској школи, која је најближа, и других), и терена фудбалских клубова, у Аранђеловцу, али се 
коришћење тих сала и терена наплаћује, према ценовнику тих установа и клубова. 

Гостима Летовалишта „Букуља у Аранђеловцу“, током 24 сата, на услузи је лекарска служба. 
Наши рекреатори и аниматори свакодневно организују шетње наших малишана и гостију до парка Буковичке бање, 

Кнежеве сале у „Старом здању”, виле „Караџић”, врха Букуље, до којег воде обележене пешачке стазе, Буковичке цркве, цркве 
Св. Архангела Гаврила…  

Могуће је организивати и факултативне излете до Рисовачке пећине из периода палеолита, језера Гараш, на падини 
планине Букуља, фабрике минералне воде „Књаз Милош”, чији је извор на врху те планине, Орашца, Тополе, Опленца, куће краља Петра Првог, Карађорђеве цркве и конака... СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ НА ДИВЧИБАРАМА 

Дечје летовалиште „Стеван Филиповић“, налази се на висоравни Дивчибаре, на обронцима планине Маљен, на 980 м надморске висине, удаљено је 120 км од Београда, а 37 км од Ваљева. Окружено је познатим дивчибарским ливадама са 
меком травом, четинарским и листопадним шумама, ливадским цвећем и лековитим биљем. С обзиром да је подручје, у којем 
се налази ово Летовалиште, проглашено „климатским лечилиштем“, да је висовима заштићено од ветрова, а богато текућом водом, клима је блага и идеална за рекреативни боравак како деце, тако и одраслих, готово без ветра током читавог периода 
године, и са великим бројем сунчаних сати током дана.  

Весели традиционални дочек, уз погачу, со, мед и музику, стећи ће вечно место у сећању сваког нашег госта, посебно 
најмлађих. 
Крајем 2018. и током 2019. године, реновиран је већи део објекта, собe су oпрeмљене новим креветима, и посебно дизајнирани 
креветима са фиокицама, за малишане предшколског и школског узраста.  
Комплекс се састоји од две зграде, и у њему може боравити око 240 гостију. Делове првог објекта, у којем се налазе рецепција 
и ресторан, назвали смо „Бели нарцис“, „Бела бреза“, „Бела рада“ и „Бели бор“, а други објекат носи назив „Депаданс“. Собе су 
вишекреветне, максимално петокреветне, са сопственим купатилом и терасом. Од додатних садржаја, гостима су на располагању просторије за дневни боравак,  учионице, дискотека, са опремом и 
озвучењем, ТВ сала, учионице у природи. У дворишту се налазе обележени терени, са бетонском подлогом, за извођење 
малих спортова (кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал), на којима се налазе голови и кошеви. Гостима Летовалишта „Стеван Филиповић“, током 24 сата, на услузи је лекарска служба. 
На Дивчибарама се налазе две ски стазе, професионална и полупрофесионална, са жичаром и ски лифтом, које се могу 
користити према утврђеном плану и ценовнику. Гости нашег Летовалишта, који су почетници у скијању, имају могућност да скијају и на малој стази, у непосредној близини нашег Објекта, са малим ски лифтом, чије се коришћење додатно наплаћује.   
На пешачким излетима са рекреаторима и аниматорима, деца имају могућност да упознају разноврсни биљни и животињски 
свет. Шетње се изводе до Веселе ливадe, Црног врха, малог Голупца, Паљбе, видиковца Краљев сто, и других околних места.  ОРГАНИЗАТОР ПУТОВАЊА: 
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