
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 Општина Битола” бр.10/05), Советот на
Општина Битола на седницата одржана на 01.07.2014 година, донесе

О Д Л У К А

за измена и дополнување на Одлуката
Ценовник за користење на спортски објекти

на подрачјето на Општината Битола

Член 1

Со оваа Одлука се врши дополнување на Одлуката Ценовник за користење на спортски
објекти на подрачјето на Општината Битола („Сл. Гласник на Општината Битола“ бр. 11/2012)
во членот 1 во графичкиот приказ под реден број 13 се додава реден број 14 и 15 :

14
Изнајмување на простор за поставување на
пинг понг маса 1 ( еден ) час 25 денари

15 Изнајмување на простор за поставување на
други спортски реквизити 1 ( еден ) месец 100 денари/м²

Во членот 1 после графичкиот приказ на Фудбалски стадион се додава:

ред.
бр. Фудбалско игралиште со вештачка трева термини во часови цена по термин

1 Тренинг стадион 2 (два) часа 2 000 денари
2 Официјални и пријателски натпревари на

клубско ниво

национално првенство
натпревари од І лига 3 (три) часа 4 000 денари
натпревари од ІІ лига и понизок ранг 3 (три) часа 3 000 денари
меѓународни натпревари 3 (три) часа 6 000 денари

3 Одржување на манифестации од културно
забавен карактер,хуманитарен карактер
промоции,митинзи и слично 1 (еден) час 3 000 денари

4 Дополнително вклучување на рефлектори 1 (еден) час 300 денари
5 Рекреација 1 (еден) час 2 000 денари

Тренинзи и натпревари за младински категории изнесуваат 50% помалку од редовната
цена.

За користење на санитарна топла вода во соблекувалните се доплаќа плус 15 денари по
лице.

Цената по термин за користење на стадионот за тренинг може да се дели по часови.

Барањата за користење на фудбалското игралиште со вештачка трева ќе ги евалуира
Комисија од општинската администрација заедно со Комисијата за млади и спорт од Советот на
општината Битола.



ред.
бр. Фудбалско помошно игралиште термини во часови цена по термин

1 Тренинг стадион 2 (два) часа 1 500 денари
2 Официјални и пријателски натпревари на

клубско ниво

национално првенство
натпревари од І лига 3 (три) часа 3 000 денари
натпревари од ІІ лига и понизок ранг 3 (три) часа 2 000 денари
меѓународни натпревари 3 (три) часа 5 000 денари

3 Одржување на манифестации од културно
забавен карактер,хуманитарен карактер
промоции,митинзи и слично 1 (еден) час 3 000 денари

4 Дополнително вклучување на рефлектори 1 (еден) час 300 денари
5 Рекреација 1 (еден) час 1 500 денари

Тренинзи и натпревари за младински категории изнесуваат 50% помалку од редовната
цена.

За користење на санитарна топла вода во соблекувалните се доплаќа плус 15 денари по
лице.

Цената по термин за користење на стадионот за тренинг може да се дели по часови.

Тренинзи и натпревари за спортските клубови од подрачјето на Општина Битола кои се во
близина на седиштето на стадионот изнесуваат 50% помалку од редовната цена.

Рекламен простор

1 Ограда

1 (една) година 30 000 денари/м²

1 (еден) месец 3 000 денари/м²

1 (еден) ден 500 денари/м²

Во спортските објекти не е дозволено користење на делови од спортските објекти со
целодневен закуп на дел од просторот. Ограда 1 (една) година 30 000

денари/м²

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина
Битола”.

Бр.07-17/14 ПРЕТСЕДАТЕЛ
01.07.2014 г.                                                                    на Советот на Општината Битола
Битола д-р Силвана Ангелевска


