Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ бр.05/02) и
член 70 од Статутот на Општина Битола (“Сл.гласник на Општината Битола” бр.10/05), Советот
на Општина Битола на седницата одржана на 29.11.2012 година, донесе

OДЛУКА
Ценовник за користење на спортските сали во основните и средните училишта на
подрачјето на Општината Битола

Член 1
Советот на Општина Битола за надоместок за користење на спортските сали во основните
и средните училишта на подрачјето на Општината Битола ги донесува следните цени:

ред.
бр.

Вид на спортска активност

термини во часови

цена по термин

Спортска сала
1

Тренинг сала

2

Официјални и пријателски натпревари
(кошарка, ракомет, одбојка, футсал) на
клубско ниво
национално првенство
натпревари од І лига
натпревари од ІІ лига
меѓународни натпревари
Официјални и пријателски натпревари
(кошарка, раакомет, одбојка, футсал) на
репрезентативно ниво
Други спортови (карате, кикбокс, бокс, џудо и
борење)
спортски натпревари од домашен карактер
спортски натпревари од меѓународен
карактер
Рекреација
Одржување на школски олимпијади и други
спортски натпреварувања за деца и
младинци
спортски натпревари од домашен карактер

3

4

5
6

спортски натпревари од меѓународен
карактер

1,5 ( еден и пол)
час

550 денари

3 (три) часа
3 (три) часа
3 (три) часа

3000 денари
1800 денари
6000 денари

3 (три) часа

30000 денари

1 (еден) час

500 денари

1 (еден) час

1000 денари

1 (еден) час

650 денари

1 (еден) ден

10000 денари

1 (еден) ден

20000 денари

Цените важат од 10:00 до 16:00 часот. Од 16:00 до 23:00 часот цените се зголемуваат
за 50%.
За затоплyвање на салата се доплаќа плус 20% од цената.
За користење на санитарна топла вода се доплаќа плус 15 денари по лице.
Редовна цена се формира кога на основната цена ќе се земат во предвид и
претходните три позиции.
Тренинзи и натпревари за младински категории изнесуваат 50% помалку од редовната
цена.
За училишта кои што имаат адаптирани објекти за спорт и спортски активности цената
се намалува за 20% од редовната цена.
Сите барања за терминско користење на спортските сали најпрво ќе се доставуваат до
Сектор за јавни дејности – Спорт.
Директорите на сите средни и основни училишта се задолжуваат да ги почитуваат

утврдените цени во потпишувањето на договорите, да достават примерок од договорот
до Сектор за Јавни дејности – Спорт, а средствата од потпишаните договори наменски
да ги користат за одржување на спортските објекти и за опремување на училиштата со
спортски реквизити во интерес на развој на спортот кај учениците и младината.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општината Битола”.
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