Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 67 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на Р.М.” бр. 05/02), член 63 и член 65 од Законот за
Спорт („Службен Весник на Р.М.” бр. 29/02, 66/02, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12,
148/13, 187/13, 42/14,138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16,
190/16.), Уредба за начинот на користење на објектите за спорт од национално и
локално значење во сопственост на Република Македонија и единиците на
локална самоуправа („Службен Весник на Р.М.” бр. 27/2016), член 16 став 1
точка 10 од Статутот на Општина Ѓорче Петров -Пречистен текст („Службен
Гласник на Општина Ѓорче Петров” бр.18/2013) и Статутарната одлука за измена
и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров („Службен гласник на
Општина Ѓорче Петров” број 13/14), и член 15 од Правилник за начинот на
користење на објектите за спорт во сопственост на Општина Ѓорче Петров
(„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров” број 12/17,8/18), Општина Ѓорче
Петров, објавува
ЈАВЕН ПОВИК
за давање на користење на објектите за спорт, сопственост
на Општина Ѓорче Петров
А. УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ
1.Во спортска сала на О.О.У. Мирче Ацев на ул. Мечкин Камен бр.26 и
во спортска сала во О.О.У. Страшо Пинџур на ул. Лука Геров бр.21 во
деновите од понеделник до петок во период од 19.00 до 23.00 часот.
2.Во спортска сала на О.О.У. Д.П.Г. Беровски на ул. Ѓуро Салај бр. 31
и на О.О.У. Ѓорче Петров на ул. Борис Сарафов бр. 131 во деновите
од понеделник до петок во период од 18.00 до 23.00 часот.
Висината на надоместокот за користење на објектите за спорт
односно училишните спортски сали, за времетраење од еден час
(термин) изнесува 10 евра/час плус ДДВ во денарска противредност
сметано на денот на поднесување на пријавата по среден курс на НБРМ.
Б. СПОРТСКА САЛА
Во спортска сала Христо Батанџиев на ул.1 бр.62 во деновите од
понеделник до петок во период од 19.00 до 24.00 часот и сабота и
недела од 08.00 до 24.00 часот.
Висината на надоместокот за користење на објектите за спорт
односно спортска сала Христо Батанџиев, за времетраење од еден час
(термин) изнесува 15 евра/час плус ДДВ во денарска противвредност
сметано на денот на поднесување на пријавата по среден курс на НБРМ.

В. ФУДБАЛСКИ СТАДИОНИ
Фудбалски стадиони Македонски Лавови и Волково, секој ден во
периодот од 08.00 до 24.00 часот.
Висината на надоместокот за користење на објектите за спорт
односно фудбалски стадиони Македонски Лавови и Волково, за
времетраење од еден час (термин) изнесува 15 евра/час плус ДДВ во
денарска противредност сметано на денот на поднесување на пријавата
по среден курс на НБРМ.

Г. ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ
На двата тениски терени во О.О.У.Мирче Ацев на ул. Мечкин Камен
бр. 26 во деновите од понеделник до петок во период од 18.00 до
24.00 часот и сабота и недела во период од 08.00 до 24.00 часот.
Висината на надоместокот за користење на објектите за спорт
односно на тениските терени во О.О.У.Мирче Ацев, за времетраење од
еден час (термин) изнесува 3 евра/час плус ДДВ во денарска
противредност сметано на денот на поднесување на пријавата по среден
курс на НБРМ.
Напоменуваме дека просторот се издава во видена состојба од
страна на барателите. Право на учество имаат сите правни и физички
лица кое ги исполнува услови согласно Закон Правилникот.
Барањата со потребната документација за учество на Јавниот
повик се доставува по пошта на ул. Ѓорче Петров бр.73 или во архивата
на Општината, во затворен плик со ознака „ не отварај” и со назнака
„Јавен Повик за давање на користење на објектите за спорт ,
сопственост на Општина Ѓорче Петров”. Во случај барањето да биде
поднесено од двајца или повеќе баратели за користење на ист термин,
терминот ќе се ддодели на барателот кој прв поднел барање.
Јавен повик за давање на користење на објектите за спорт кои се
во интерес на спортот, во сопственост на општина Ѓорче Петров, се
објавува на ден 10.07.2018 година на WEB страната на Општина Ѓорче
Петров, а барањето се поднесува најдоцна седум дена од денот на
објавувањето на Јавниот повик.
Барателите треба да ги достават следните документи:
За физички лица: Доказ за идентитет (лична карта или патна исправа),
доказ за уплатен износ за учество на Јавниот повик во висина на
вкупниот број на бараните термини; тел. за контакт, адреса и е-маил
адреса, трансакциска сметка.

За правни лица: Доказ за регистрирана дејност, Копија од тековна
состојба на правното лице издадена од Централен Регистар на Р.
Македонија, доказ за уплатен износ за учество на Јавниот повик во
висина на вкупниот број на бараните термини; овластување издадено од
одговорно лице на правното лице, тел. за контакт, адреса и е-маил
адреса и жиро сметка.
Уплатата на депонираните средства да се изврши на трезорска
сметка: 1000000000-630-95, Депонент НБРМ; примач: Буџет на Општина
Ѓорче Петров - уплатна сметка на буџетски корисник 84017806553,
приходно конто 723914 ; програма 00, најдоцна до крајот на рокот за
поднесување на пријави.
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