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 31.08.2012 година, донесе
О Д Л У К А
Ценовник за користење на спортски објекти
на подрачјето на Општина Битола
Член 1
Советот на Општина Битола за надоместок за користење на спортските објекти ги
донесува следните цени:
ред.
бр.
1
2

3

4

5
6

7
8

9
10
11

12
13

Вид на спортска активност
Спортска сала МЛАДОСТ
Тренинг голема сала ( сите спортови )
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
спортски натпревари од меѓународен
карактер
Митинзи на политички партии и медиумски
промоции
Настани од културно забавен карактер
(музички концерти итн.)
домашни изведувачи
странски изведувачи
Настани од хуманитарен карактер
Настани од значење за странска промоција
на Република Македонија
Настани со кои се обележуваат значајни
јубилеи и годишнини од важни спортски,
историски културни, граѓански и други
настани
Тренинг мала сала
Пинг понг

термини во часови

цена по термин

1,5 ( еден и пол) час

900 денари

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

4000 денари
2500 денари
7400 денари

3 (три) часа

61500 денари

1 (еден) час

620 денари

1 (еден) час

1250 денари

1 (еден) час

900 денари

1 (еден) ден

18500 денари

1 (еден) ден

36900 денари

1 (еден) ден

92250 денари

1 (еден) ден
1 (еден) ден
1 (еден) ден

92250 денари
153750 денари
18450 денари

1 (еден) ден

61500 денари

1 (еден) ден

61500 денари

1,5 ( еден и пол) час
1 (еден) час

620 денари
100 денари/маса

Тренинзи и натпревари за младински категории изнесуваат 50% помалку од редовната цена.
За затолување на салата се доплаќа плус 20% од цената.
За користење на санитарна топла вода се доплаќа плус 15 денари по лице.
Цените важат од 10:00 до 16:00 часот. Од 16:00 до 23:00 часот цените се зголемуваат за 50%.

Рекламен простор (голема сала)
1

Центар

2

Голмански простор и рекет

3

Над и под семафор

4

На ограда (мантинела)

1 (една) година
1(еден) месец
1 (една) година
1(еден) месец
1 (една) година
1(еден) месец
1(еден) ден
1 (една) година
1(еден) месец
1(еден) ден

86100 денари
7400 денари
17250 денари/м²
1550 денари/м²
14200 денари/м²
1250 денари/м²
350 денари/м²
8650 денари/м²
750 денари/м²
350 денари/м²

Во спортските објекти не е дозволено користење на делови од спортските објекти со целодневен
закуп на дел од просторот.
Користење на простор од јавни површини за културно забавни и други деловни активности во
комплексот на спортските објекти по 10 денари за м² дневно .
Фудбалски стадион
1
2

Тренинг стадион

2 (два) часа

18450 денари

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

18450 денари
9250 денари
30750 денари

1(еден)час
1натпревар
1(еден)час

6150 денари
12300 денари
2500 денари

Официјални и пријателски натпревари на
клубско ниво
национално првенство

3

4
5

натпревари од І лига
натпревари од ІІ лига и понизок ранг
меѓународни натпревари
Одржување на манифестации од културно
забавен карактер,хуманитарен карактер
промоции,митинзи и слично
Дополнително вклучување на рефлектори
Рекреација

Тренинзи и натпревари за младински категории на фудбалскиот стадион изнесува 50%
помалку од редовната цена.
Советот на Општина Битола до завршување на правната процедура за склучување на
договори со поединечни корисници на спортските објекти превземени со Одлуката за прифаќање
на трајно користење на недвижни ствари на Општина Битола без надомест бр.07-12/29 од
08.05.2012 ќе ги почитува цените од договорите кои што корисниците ги имале склучено со
претходниот носител на правото на користење Јавното Претпријатие за стопанисување со
објекти за спорт.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина
Битола”.

Бр.07-18/17
31.08.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Битола
Д-р Силвана Ангелевска

