
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ - СКИ ЦЕНТАР ТОРНИК

Ценовник ски карата - ПОЈЕДИНАЧНЕ КАРТЕ 2022/2023

пдв 20%

врста карте деца одрасли сениори деца одрасли сениори деца одрасли сениори деца одрасли сениори
појединачна вожња жичаром 350 500 400 350 500 400 350 500 400 350 500 400
ски вртић (полигон за почетнике) са 
покретном траком

700 900 800 700 900 800 700 900 800 700 900 800

полудневна карта 1,250 1,600 1,450 1,350 1,850 1,500 1,450 1,900 1,550 1,450 1,900 1,550
дневна 1,700 2,300 2,000 1,900 2,400 2,100 2,000 2,500 2,200 2,000 2,500 2,200
2-дневна 2,800 3,900 3,500 3,200 4,200 3,700 3,400 4,300 3,900 3,400 4,300 3,900
3-дневна 3,900 5,600 4,800 4,300 5,900 5,000 4,500 6,200 5,400 4,500 6,200 5,400
4-дневна 4,600 6,900 5,800 4,900 7,300 6,000 5,000 7,600 6,300 5,000 7,600 6,300
5-дневна 5,200 8,100 6,800 5,700 8,500 7,100 5,700 8,600 7,300 5,700 8,600 7,300
6-дневна 5,900 9,000 7,800 6,400 9,400 8,000 6,400 9,600 8,300 6,400 9,600 8,300
7-дневна 6,500 9,900 8,700 7,000 10,500 9,300 7,000 10,800 9,700 7,000 10,800 9,700
10-дневна 8,000 10,800 9,500 8,500 12,100 10,400 8,600 12,400 10,700 8,600 12,400 10,700
5/7 дана (важи за Торник) 6,200 9,500 8,000 6,400 10,200 8,600 6,600 10,300 8,800 6,600 10,300 8,800
10 у сезони (важи за Торник) 12,800 17,800 15,900 12,800 17,800 15,900 12,800 17,800 15,900 12,800 17,800 15,900
20 у сезони (важи за Торник) 21,000 34,000 28,500 21,000 34,000 28,500 21,000 34,000 28,500 21,000 34,000 28,500
10 у сезони (важи за све ски центре) 19,600 28,200 24,200 19,600 28,200 24,200 19,600 28,200 24,200 19,600 28,200 24,200
20 у сезони (важи за све ски центре) 30,000 55,400 47,400 30,000 55,400 47,400 30,000 55,400 47,400 30,000 55,400 47,400
сезонски персонализовани 23,700 51,700 44,000 23,700 51,700 44,000 23,700 51,700 44,000 23,700 51,700 44,000
Полудневна карта важи од почетка рада скијалишта до 13:00 или од 12:30 до краја рада скијалишта.

15. нов.  -  17. дец;  26.март - 
надаље  

18. дец.-24. дец.; 08. јан.-11. феб.; 19. феб.-25. 
март.

25.дец.-07.јан.;  12.феб.-18.феб. ДЕПО КАРТА

Сезонска карта важи за све садржаје током зимске сезоне (боб на шинама и тјубинг), за по једну вожњу у току дана



Категорије корисника:
Одрасли су особе које  имају  12-64 године у тренутку куповине карте
Деца су особе које имају 6-11 година у тренутку куповине карте

Сениори су особе које  имају  65 и више година у тренутку куповине карте

Цене медија за израду ски-карата:
180,00 динара за OneWay картице (пластифицирана картонска РФИД картица са чипом)
420,00 динара за ChipCard картице (пластична РФИД картица са чипом)

Карта купљена за текућу сезону, може се искористити само током текуће сезоне и није преносива на наредне сезоне
Карта за ски вртић (полигон за почетнике) важи за пролазак кроз капије само на покретним тракама полигона за обуку.
Замена оштећене или изгубљење карте се наплаћује 500 дин по карти.
Додатни дан скијања се наплаћује 1.350 динара. Додатни дан скијања је могуће купити уколико је претходно купљена 5-дневна, 6-дневна, 7-дневна, 
карта. Додатни дан скијања се купује по истеку важења првобитно купљене карте.
Фотографија на бобу на шинама је 250 дин.
Вожња табачем 2.000 дин/20 минута (након завршетка рада скијалишта у најаву 1 дан унапред)

Малопродајне цене сувенира ће бити утврђене Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа "Скијалишта Србије"

Цене угоститељских услуга у ски бифеима ће бити утврђене Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа "Скијалишта Србије"

Издавање уверења о обављеној обуци усавршавања и подобуке извршног радника и технички одговорног лица је у износу од 2.000,00 динара

У цену је урачунат ПДВ од 20%

Остали попусти:

5% за власнике сезонских ски пасова из претходне сезоне приликом куповине новог сезонског ски паса
10% за организоване групе од 20 до 50 чланова, за истородне карте у истом термину

Максимално 20% за организоване групе од 51 члана и више (од 51 до 100 чланова 15% и 101 члан и више 20%), за истородне карте у истом термину

15% у претпродаји преко веб продавнице (искључиво за физичка лица), у трајању од 15 дана, током октобра или новембра пред наступајућу сезону
5% попуста за куповину преко веб продавнице током целе сезоне (искључиво за физичка лица)

50% за полудневне и дневне дечије карте поводом обележавања World Snow Day

Корисници могу да користе само једну врсту попуста, попусти по различитим основама се не сабирају.

Карте за децу старости 0-5 година, ски вртић и од полудневне до седмодневне, цена 0,01 дин, купује родитељ/старатељ/овлашћено лице за обуку уз документе којима то доказује и којима 
доказује старост детета. Иста документа или њихове копије потребно је да родитељ/старатељ/овлашћено лице за обуку  има код себе за време скијања. Коришћење карата за децу испод 6 
година ограничено је само на плаве и црвене стазе. 
(Старост детета се гледа на дан куповине карте)

Услуга стручне обуке, стручног усавршавања и подобуке извршног радника жичаре је у износу од 20.000,00 динара

Услуга стручне обуке, стручног усавршавања и подобуке техничког одговорног лица је у износу од 30.000,00 динара

Цена издавања услова од стране Јавног предузећа „Скијалишта Србије“, у својству имаоца јавног овлашћења у обједињеној процедури у 
поступку издавања локацијских услова на захтев надлежног органа у поступку издавања планског документа и издавања мишљења ван 
обједињене процедуре износи 20.000,00 динара. 

10% за студенте власнике међународне идентификационе картице (ISIC) и европске омладинске картице (EYCA)

15% за чланове ски клубова и Скијашког савеза Србије (група треба да има 5 и више чланова), за истородне карте у истом термину

30% на појединачне, полудневне, дневне, дводневне, тродневне и четвородневне карте које се купе и користе у време трајања ски опенинга, 
односно отварања ски сезоне, као и за карте за све врсте забавних садржаја

15% за организоване групе на обуци скијања или настави физичког васпитања (група треба да има 20 и више чланова), према плану и програму институције 
која организује обуку, за истородне карте у истом термину

10% за време трајања Експо зима  (у недељи трајања ЕКСПО ЗИМ-а, од 1. до 4.12.2022. године) за физичка и правна лица



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ - СКИ ЦЕНТАР ТОРНИК

Ценовник ски карата - ПОРОДИЧНИ ПАКЕТ 2022/2023

пдв 20%

врста карте прво дете 
друго и 
остала 
деца

одрасли прво дете друго и остала деца одрасли прво дете 
друго и 

остала деца
одрасли прво дете 

друго и 
остала 
деца

одрасли

4-дневна 4,200 3,900 6,600 4,400 4,100 6,900 4,500 4,300 7,200 4,500 4,300 7,200
5-дневна 4,700 4,400 7,700 5,100 4,900 8,100 5,100 4,900 8,200 5,100 4,900 8,200
6-дневна 5,300 5,000 8,600 5,800 5,500 8,900 5,800 5,500 9,200 5,800 5,500 9,200
7-дневна 5,800 5,500 9,400 6,300 5,900 10,000 6,300 5,900 10,200 6,300 5,900 10,200
10-дневна 7,200 6,800 10,300 7,600 7,200 11,500 7,700 7,300 11,800 7,700 7,300 11,800
5/7 дана (важи за Торник) 5,500 5,200 9,000 5,800 5,400 9,700 6,000 5,700 9,800 6,000 5,700 9,800
10 у сезони (важи за Торник) 11,500 10,900 16,900 11,500 10,900 16,900 11,500 10,900 16,900 11,500 10,900 16,900
20 у сезони (важи за Торник) 20,000 19,500 31,000 20,000 19,500 31,000 20,000 19,500 31,000 20,000 19,500 31,000
сезонски персонализовани 21,300 20,200 49,100 21,300 20,200 49,100 21,300 20,200 49,100 21,300 20,200 49,100

ДУО породична преносива карта Торник 2022/2023

врста карте

4-дневна
5-дневна
6-дневна
7-дневна
10-дневна

Услов за куповину ДУО карте је да оба родитеља / старатеља буду присутна приликом куповине карте, да се у карту унесу подаци 
и слике за оба корисника; да се ради о детету узраста до 5 година и да се приликом куповине достави на увид валидан доказ за идентитет
и старост детета.
ДУО карта је једина преносива ски карта.
ДУО карта пружа могућност надокнаде штете у случају повреде за само једног од корисника.

15. нов.  -  17. дец;  26.март - 
надаље  

18. дец.-24. дец.; 08. јан.-11. феб.; 19. феб.-25. 
март.

25.дец.-07.јан.;  12.феб.-18.феб. ДЕПО КАРТА

15. нов.  -  17. дец;  26.март - 
надаље  

18. дец.-24. дец.; 08. јан.-11. феб.; 19. феб.-25. 
март.

25.дец.-07.јан.;  12.феб.-18.феб. ДЕПО КАРТА

18,600

10,300 10,900 11,300 11,300
12,100 12,700 12,900 12,900

14,400
14,900 15,800 16,100 16,100
13,500 14,100 14,400

16,200 18,200 18,600



Забавни парк деца одрасли

Боб на шинама - појединачна вожња 350 500
Боб на шинама - 3 вожње 850 1200
Адреналинска вожња (зип лине) - појединачна 
вожња 300 500
Адреналинска вожња (зип лине) - 3 вожње 800 1200

Пакети за забавни парк деца одрасли
Тјубинг + боб на шинама + зип лине + 
појединачна вожња жичаром + авантура парк 1150 1600
Тјубинг + боб на шинама + зип лине + 
појединачна вожња жичаром 950 1400
Тјубинг + боб на шинама + зип лине 650 1000
Тјубинг + боб на шинама 380 550
Тјубинг + зиплине 350 500
Боб на шинама + зип лине 550 850

Спортски терени
Кошарка

Фудбал

Тенис

Мини голф
Авантура парк

Стена 1 пењање 2 пењања 5 пењања
150 250 550

Дечији замак-тобоган 100 дин (у трајању до 15 мин)

ПОРОДИЧНИ ПАКЕТ ЗА ЗАБАВНЕ 
САДРЖАЈЕ:

Ценовник забавних садржаја Торник 2022/2023

700 дин/сат

све категорије

Породични пакет подразумева куповину карата за било који садржај за најмање једну одраслу особу (родитељ) и 
најмање једно дете, уз попуњавање формулара за куповину породичног пакета. 
Попуст износи 10% у односу на редовне цене свих садржаја. 

1.600 дин/сат

500 дин/сат

150 дин/сат/по штапу
500 дин (у трајању до сат времена)


