
КУЌЕН РЕД ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ  

 

ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРОСТОРОТ  

 

1. Корисникот - спортски клубови и здруженија, и други правни и физички лица 

(во натамошниот текст: корисникот)  го користи просторот согласно со 

одредбите од Правилникот за користење на училишните спортски објекти -  

фискултурната сала и Спортската сала „Македонско Сонце“ ( во 

понатамошниот текст:Правилникот)  

2. Корисникот може го користи просторот доколку имаат склучено договор за 

користење и постапено по обврските превземени во истиот по основ “начин 

на плаќање” односно доколку уредно имаат платено надоместок за 

користење. 

3. Корисниците со потпишување на договорот за користење потврдуваат дека 

се запознати со Правилникот за користење на училишните спортски објекти 

и со Куќниот ред за училишните спортски сали и дека ќе постапува согласно 

истите, како и дека ја превземаат и гарантираат здравствената состојба и 

безбедноста на своите членови (спортисти/ученици) за време на 

оддржување на спортско-рекреативните активности, тренинзите или 

часовите. 

4. Корисниците  кои имаат здравствени проблеми, кои имаат забрана за 

извршување одредени физички активности или се под надзор на доктор не 

смеат да ги користат спортските реквизити и спортската опрема во 

училишните спортски сали,  во спротивно секој ја користи истата на своја 

сопствена одговорност. 

5. Корисникот има право да го користи просторот, што е предмет на договорот 

за користење, во точно утврдените (барани) термини и само за извршување 

на дејностите за коишто е регистриран согласно намената на истите. 

6. Училишните спортски сали се користат исклучиво според утврден распоред 

(договорен термин) и се користат по 1 (еден) час. 

7. Корисникот не може просторот да му го даде на користење на друг или 

според некој друг основ да му го предаде на употреба. 

8. Училишниот простор се дава на користење по завршување на наставата 

односно од 15.00 часот до 23.00 часот, со тоа што употребата на просторот 

нема да влијае: 

- на безбедноста на учениците, како и врз лицата што ќе го користат 
училишниот простор,  
- на текот и квалитетот на воспитно- образовниот процес, 



- намената за која се користи просторот да не предизвикува негово 
оштетување. 
 

9. Корисниците за време на користење на просторот (училишните спорски 

сали) должни се да се однесуваат коректно и одговорно, и истиот  да го 

чуваат со внимание на добри домаќини и да спречат настанување на било 

каква штета од страна на било кое лице за време на користењето на 

просторот, и по завршување на своите спортско-рекреативни активности да 

ги остават салите и соблекувалните во уредна состојба. 

10. Со спортските реквизити и спортската опрема поставени во училишните 

спортски објекти треба да се ракува внимателно, со задолжителен надзор 

на тренерот или наставникот кој во име на корисникот ја спроведува 

соодветната активност - предмет на склучениот договор. 

11. Корисниците за време на користење  на терминот се должни сами да си ги 

обезбедат реквизитите за  тренинг, натпревар  или рекреација и истите се 

должни да ги отстранат по завршувањето на својата спортско-рекреативна 

активност. 

12. Корисниците за време на користење на просторот (училишните спорски 

сали) должни се да ги заштитат и обезбедат материјалните добра, како и да 

ја гарантираат безбедноста, здравјето и животот на своите членови 

непосредно пред одржување, за времетраење и непосредно по 

завршувањето на своите спортско-рекреативни активности. 

13. Доколку тренерот или наставникот не се присутни, лицето кое се грижи за 

безбедноста на објектот - чуварот на училиштето не смее да ги дава 

клучевите од салите на спортистите или на учениците, нити да им дозволи 

влез во салата за тренинг или настава. 

14. Корисниците се должни да ги користат училишните спорски сали само во 

пропишана и чиста спортска опрема наменета за вежбање во затворен 

простор. 

 *Забрането е да се игра без спортска опрема или облека која не 

соодејствува со спортската култура, во кондури, сандали или други обувки 

кои не соодејствуваат со соодветната спортска игра. 

15. Не е дозволено газење со патики по душеците од страна на корисниците на 

просторот. 

16. Забрането е внесување на алкохолни пијалоци, храна, наркотични средства 
и оружје. 

17. Забрането е користење на училишните спорски сали во алкохолизирана 

состојба. 

18. Забрането е пушење во училишните спорски сали и во соблекувалните, 

освен на местата означени за тоа. 

19. Забрането е фрлање на отпад, освен на местата кои се означени за тоа. 

20. Во училишните спорски сали е забрането: 



- секое однесување кое ја попречува играта на терен и 
- секое непримерно однесување кое го нарушува мирот и спортската 

дисциплина. 
21. Секое недолично однесување за време на користењето на училишните 

спорски сали, како и секое намерно уништување на инвентарот и опремата, 

на ѕидните и подните површини во користениот простор, ќе се санкционира 

со отстранување на корисникот од салата, како и со целосен  надомест на 

сите настанати штети во користениот простор од страна на корисникот. 

22. Сите штети кои ќе настанат за времето на користењето на просторот, а кои 

штети ќе бидат констатирани со записник веднаш по завршувањето на 

спортско-рекреативната активност од страна на лицето одговорно за 

безбедноста на објектот – чуварот, корисниците се должни најдоцна во рок 

од 3 (три) дена во целост да му ги надоместат на ООУ 11 Октомври – 

Скопје, Центар со санација на направената штета. 

23. За сите свои лични работи (мобилни телефони, накит, торби, лични 

документи итн.) корисниците се лично одговорни. ООУ 11 Октомври – 

Скопје, Центар не превзема одговорност во случај на кражба или 

оштетување на истите. 

24. Секое лице кое нема да ги почитува инструкциите за користење 

на спортските реквизити и спортската опрема дадени од страна на 

корисникот (тренерот или наставникот) ја превзема одговорноста да ја 

надомести целокупната штета што може да настане од неправилно 

користење на истата или доколку себе си си нанесе штета од неправилно 

користење на истата, ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар нема да биде 

одговорно за истата.  

25. Секое лице кое ќе увиди дефект на било кој спортски реквизит или 

спортската опрема е должно веднаш да го пријави дефектот 

кај вработените во ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар  заради заштита од 

несакани последици. 

26. Корисниците се должни да побараат помош  од лицето кое се грижи за 

безбедноста на објектот - чуварот во пријавницата која се наоѓа на влезот 

од училиштето при евентуални повреди (исекотини, отоци настанати при 

удар и сл.). 

27. ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар   не превзема никаква одговорност од 

евентуални настанати повреди на корисниците на просторот (на нивните 

членови) во случај истите да настанат од сопствено неодговорно 

постапување и однесување или поради неовластено, недозволено или 

нестручно користење на опремата и реквизитите кои се наоѓаат во 

училишните спорски сали. 

28. Лицето кое се грижи за безбедноста на објектот - чуварот на училиштето е 

должен: 



- да врши контрола на користењето на училишните спорски сали, 
опремата и соблекувалните, со тоа што на почетокот и на крајот на секој 
термин должен е да ги прегледа салите и инвентарот и записнички да ги 
утврди евентуалните дефекти, недостатоци, оштетувања и слично; 

- да врши контрола на редот и дисциплината во училишните спорски сали  
односно да врши контрола дали корисниците се придржуваат на 
правилата на однесување утврдени со Куќниот ред; 

- да врши контрола дали корисниците располагаат со соодветна спортска 
опрема; 

- да спречи користење на училишните спорски објекти за активности за 
кои не се наменети; 

- да спречи оштетување, уништување на опремата и имотот во 
училишните спорски објекти од страна на корисниците; 

- во случај на потреба ги известуваат надлежните органи на МВР (192), 
противпожарна бригада (193, службата за пружање на итна медицинска 
помош (Брза помош 194);  

- ги отстрани лицата од училишните спортски објекти кои не се 
придржуваат на Куќниот ред, кои не располагаат со соодветна спортска 
опрема, кои прават неред или се под влијание на алкохол. Доколку не го 
напуштат објектот или и понатаму го прекршуваат Куќниот ред, лицето 
кое се грижи за безбедноста на објектот - чуварот на училиштето должен 
е да повика полиција. 

29. Корисниците можат да ги извршуваат своите активности во училишните 

спортски објекти под услов: 

- со своето однесување да не ги загрозуваат или повредуваат другите 

корисници; 

- да ги спроведуваат своите активности во согласност со спортските 

правила, со своите знаења и со условите кои постојат во училишните 

спортски објекти, како и во согласност со бројот на корисниците кои го 

користат објектот; 

- во случај на повреда на спортскиот терен да укажат помош на другиот; 

- да ги почитуваат упатствата на лицето кое се грижи за безбедноста на 

објектот - чуварот на училиштето; 

- да користат соодветна спортска опрема; 

- да не оставаат на спортските терени предмети кои можат да ја 

попречуваат или загрозат безбедноста на другите корисници; 

- да не ги користат училишните спортски објекти доколку се под  дејство 

на алкохол или на некој психоактивен лек, односно средство кое 

негативно влијае на нивната способност; 

- да ги почитуваат и да се придржуваат на правилата на однесување 

утврдени во Куќниот ред за користење на училишните спортски објекти. 

30. На секое лице  кое ќе го нарушува редот и нема да ги почитува правилата 

за однесување, предмет на овој Правилник и Куќен ред,  нема да му биде 

овозможено влез во училишните спорски сали. 



Сите овие правила се објавени на официјалната веб страна на училиштето и 
се поставени на видно место: на влезните врати на училишните спортски 
сали и се составен дел на договорот за давање простор на користење 
склучен со корисникот 
 
Секое лице ги користи просторот и опремата во училишните спортски сали на свој 
сопствен ризик. 
ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар   не превзема никаква одговорност од 
евентуални штетни последици доколку лицата кои ги користат училишните 
спортски сали не смеат да спортуваат поради лична лоша здравствена состојба. 
ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар   не е одговорно за било каква повреда која се 
случила за време на користење на училишните спортски сали. 
ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар   не превзема никаква одговорност од 

евентуални настанати повреди на лицата кои ги користат училишните спортски 

сали во случај истите да настанат од сопствено неодговорно постапување и 

однесување или поради неовластено, недозволено или нестручно користење на 

опремата и реквизитите кои се наоѓаат во училишните спорски сали. 

ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар   не сноси одговорност во случај на несреќа 
на корисниците на просторот (на нивните членови), настаната непосредно пред 
одржување, за времетраење и непосредно по завршувањето на своите спортско-
рекреативни активности, а до која дошла поради нивно невнимание или поради 
неспроведување на пропишаните мерки за заштита односно сигурност.  
Доколку ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар   има склучено полиса за осигурување 
на лица од последици на несреќен случај – Незгода каде како осигуреници се 
јавуваат ученици на ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар кои се членови кај 
корисниците на просторот, одговорноста од несакани повреди и други последици 
ја префрла на осигурителната компанија која ги обештетува доколку утврди дека 
има основа за тоа, во спротивно истите немаат право на обештетување од страна 
на ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар. 
Во случај ученици на ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар кои се членови кај 
корисниците на просторот да бидат обештетени од осигурителната компанија со 
која училиштето има склучено полиса за осигурување на лица од последици на 
несреќен случај – Незгода, истите немаат право на дополнително обештетување 
од ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар .   
ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар   не превзема одговорност во случај на кражба 
или оштетување на личните работи на корисниците (мобилни телефони, накит, 
торби, лични документи и слично). 
 

Изготвил: М.Толевска 

 Бр. 01-471/5       Директор 

Скопје, 31.10.2018      Даница Блажескa 

 



ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ ВО 

УЧИЛИШНИТЕ СПОРТСКИ САЛИ ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВА 

 

1. Учениците на часот по физичко и здравствено образование кој се изведува во 

училишните спортски сали се должни да ги користат училишните спорски сали 

само во пропишана и чиста спортска опрема наменета за вежбање (и учениците 

кои не вежбаат од оправдани или неоправдани причини должни се да носат 

соодветна опрема)  

*Забрането е да се игра без спортска опрема или облека која не соодејствува 

со спортската култура, во кондури, сандали или други обувки кои не 

соодејствуваат со соодветната спортска игра; 

2. Учениците кои од било кои причини не вежбаат должни се да бидат во училишната 

спортска сала за време на часот и да седат на клупа. 

3. Не е дозволено газење со патики по душеците 

2. Учениците не смеат да влегуваат во училишните спортски сали без присуство на 

предметниот наставник; 

3. Учениците кон опремата и материјалните добра во училишните спортски сали се 

должни да се однесуваат коректно и одговорно, и истиот  да го чуваат и да спречат 

настанување на било каква штета, и по завршување на своите спортски активности 

да ги остават салите и соблекувалните во уредна состојба. 

4. На учениците кои немаат час по физичко и здравствено образование не им е 

дозволено да влегуваат или да се задржуваат во ходникот пред училишните 

спортски сали нити во соблекувалните; 

5. Наставникот е должен да ги заклучи сите влезови кон училишните спортски сали за 

време на траење на часот (било да се работи внатре во училишните спортски сали 

или надвор на училишните спортски терени); 

6. Со спортските реквизити и спортската опрема поставени во училишните спортски 

објекти треба да се ракува внимателно, под задолжителен надзор на наставникот 

7. Секој ученик е должен да ги почитува инструкциите за користење на спортските 

реквизити и спортската опрема дадени од страна на наставникот  

8. Наставникот е должен сите справи и спортски реквизити по завршување на часот 

да ги отстрани и да ги остави на соодветно место. 

9. ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар   не превзема никаква одговорност за 

евентуални настанати повреди на учениците во случај истите да настанат од 

сопствено неодговорно постапување и однесување или поради недозволено 

користење на опремата и реквизитите кои се наоѓаат во училишните спорски сали. 

10. Доколку ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар   има склучено полиса за осигурување 
на лица од последици на несреќен случај – Незгода каде како осигуреници се 
јавуваат ученици на ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар, одговорноста од несакани 
повреди и други последици ја префрла на осигурителната компанија која ги 
обештетува доколку утврди дека има основа за тоа, во спротивно истите немаат 
право на обештетување од страна на ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар. 

11. Во случај ученици на ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар да бидат обештетени од 
осигурителната компанија со која училиштето има склучено полиса за осигурување 



на лица од последици на несреќен случај – Незгода, истите немаат право на 
дополнително обештетување од ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар .   

12. Наставникот по физичко и здравствено образование е должен 5 минути пред крајот 

на часот да им овозможи на учениците да се облечат и подготват за следниот 

наставен час; 

13. Секое недолично однесување за време на часот по физичко и здравствено 

образование во училишните спорски сали, како и секое намерно уништување на 

инвентарот и опремата, на ѕидните и подните површини во училишните спорски 

сали, ќе се санкционира со изрекување соодветна педагошка мерка на ученикот, 

како и со целосен  надомест на сите настанати штети во училишните спортски сали 

од страна на родителот/старателот на ученикот 

14. Во училишните спорски сали е забрането: 

- секое однесување кое ја попречува играта на терен и 

- секое непримерно однесување кое го нарушува мирот и спортската 

дисциплина. 

15. Недозволиво е однесување на ученикот преку кое може да ја наруши сопствената 

безбедност и безбедноста на останатите околу него. 

16. Забрането е внесување на храна и пијалоци во училишната спортска сала Строго е 

забрането учениците да употребуваат наркотични средства и опојни дроги, како и 

алхохол и цигари. 

17. Строго е забрането учениците да носат и употребуваат огнено и ладно оружје или 

пак други животозагрозувачки предмети. 

18. Забрането е фрлање на отпад, освен на местата кои се означени за тоа. 

19. Учениците се должни пред почетокот на часот по физичко и здравствено 

образование своите лични работи да ги предадат кај предметниот наставник, за да 

не дојде до нивно губење, кражба или оштетување,  во спротивно, за сите свои 

лични работи (мобилни телефони, накит, паричници, торби итн.) учениците односно 

нивните родители/старатели се лично одговорни. ООУ 11 Октомври – Скопје, 

Центар не превзема одговорност во случај на губење, кражба или оштетување на 

истите. 

 

           Изготвил: М.Толевска 

Бр. 01-471/6       Директор 

Скопје, 31.10.2018      Даница Блажескa 

 


