
Република Србија 

Основна школа „Рајак Павићевић“ 

Бр:  02-471/19     

Датум: 18.11.2019.г  

Бајина Башта 

 

На основу члана 22.  Закона о јавној својини ("Сл. гласник  РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 i 95/2018) и члана 60. став 1. Статута Основне школе 

„Рајак Павићевић“,  Школски одбор, доноси 

 

 

 

Правилник о издавању фискултурне сале 

 

Опште одредбе 

Члан 1. 

Фискултурна сала се може давати на коришћење или издавање  другим лицима у време када су 

задовољене потребе наставних и ваннаставних спортских активности, у складу са годишњим 

планом рада школе. 

Члан 2. 

Школски одбор , у складу са годишњим планом рада школа доноси одлуку о слободним терминима 

за давање у закуп или коришћење фискултурне сале правним и(или) физичким лицима.  

Члан 3. 

Фискултурну салу могу користити спортске организације или физичка лица, сваког радног дана по 

завршетку наставних и ваннаставних активности, а најкасније до 22,00 часова. 

Члан 4. 

Захтев за коришћење фискултурне сале подноси се за време трајања наставне године .  

Захтев садржи: 

-назив подносиоца захтева 

-лице овлашћено за заступање спортске организације или корисника 

-за коју селекцију се подноси захтев и одговорно лице те селекције 

-временски период коришћења сале и жељени термини коришћења 

 



Члан 5. 

Критеријуми за издавање и коришћења спортске сале су следећи: 

- масовност и ранг такмичења чланова спортске организације  

- узраст корисника спортских организација - даје се предност млађим селекцијама 

- висина новчаног износа у понуди по сату закупа и број термина 

 

Члан 6. 

 

Због техничких услова фискултурне сале (површина, висина плафона) није могуће користити исту 

за спортове са лоптом(кошарка, мали фудбал, одбојка и сл.), већ за борилачке спортове , 

гимнастику, аеробик, пилатес, плес, фолклор и сл. 

 

Члан 7. 

 

Закуп термина се обрачунава по сату, а минимална цена сата износи 300,00 динара. 

Уплату извршити најкасније до 15.-тог у месецу за претходни месец. 

Корисник термина може да користи закупљени простор само ако је измирио све обавезе према 

школи, које су доспеле на плаћање.  

 

Члан 8. 

 

Термини коришћења фискултурне сале могу бити привремено измењени уз претходно обавештење 

уколико то захтевају извесне наставне или ваннаставне активности. 

 

 

 

Члан 9. 

 

На основу утврђеног распореда, школа и корисник фискултурне сале закључују уговор о закупу 

фискултурне сале. 

Уговор о закупу фискултурне сале садржи: 

- временски период на који се сала користи 

- накнаду за коришћење 

- материјалну одговорност за штету насталу током коришћења фискултурне сале 

- именовање одговорног лица за безбедност чланова спортске организације која користи 

фискултурну салу 

- друга права и обавезе потписника уговора 

 

 

 

 

 

 



Члан 10. 

 

 

У складу са овим Правилником, на сајту школе се даје оглас са пропозицијама за издавање 

фискултурне сале и роком за примање понуда. 

 О разматрању понуда за закуп фискултурне сале одлучује Школски одбор. 

  

Члан 11. 

Обавеза школе је да: 

    

- Одлуку Школског одбора објави на сајту Школе. 

 

- Средства остварена по овом основу уплати у буџет Општине Бајина Башта 

 

- Води посебну евиденцију о уплаћеним средствима по овом основу.  

 

- На крају школске године поднесе завршни извештај Школском одбору. 

 

Члан 12. 

 

Орган управљања Школе има право да: 

Откаже или промени термин коришћења фискултурне сале о чему је дужан да обавести корисника 

у року од најкасније 48 сати пре уговореног термина. 

 

Удаљи из сале кориснике који се не придржавају кућног реда, ометају рад запослених у Школи, 

или самовољно продуже термин коришћења. 

 

Ускрати коришћење термина ако се и поред упозорења корисник не понаша у складу са овим 

Правилником. 

 

 

 

 

 

Председник Школског одбора 

_______________ 

Снежана Тришић 

 


