На основу члана 10. став 2.Закона о јавним предузећима („Службени глсник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и члана 41. Одлуке о организовању „AQUANA“ д.о.о. Бања Лука,као јавног
предузећа (оснивачки акт), а у вези реализације уговора бр . 040-880-10 од 03.03.2010. године закљученог са Градом Бања Лука , Управа Предузећа доноси

ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА
„ГРАДСКОГ ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА“
I Рекреативци (појединачно кориштење базена):
1.

Кориштење базена, одрасли, 2 сата, до 12,00 сати

3,50

2.

Кориштење базена, одрасли, 2 сата, од 12,00 сати

5,00

3.

Кориштење базена, одрасли, дневна карта

10,00

4.

Кориштење базена, одрасли, седмична карта

20,00

5.

Кориштење базена, одрасли, мјесечна карта

65,00

6.

Кориштење базена, одрасли, тромјесечна карта

150,00

7.

Кориштење базена, одрасли, полугодишња карта

300,00

8.

Кориштење базена, одрасли, годишња карта

550,00

9.

Кориштење базена,посебне категорије (*), 2 сата, до 12,00 сати

2,50*

10.

Кориштење базена,посебне категорије (*), 2 сата, од 12,00 сати

3,50*

11.

Кориштење базена,посебне категорије (*), дневна карта

12.

Кориштење базена,посебне категорије (*), седмична карта

15,00

13.

Кориштење базена,посебне категорије (*), мјесечна карта

45,00

14.

Кориштење базена,посебне категорије (*), тромјесечна карта

110,00

15.

Кориштење базена,посебне категорије (*), полугодишња карта

200,00

16.

Кориштење базена,посебне категорије (*), годишња карта

400,00

17.

Породична карта (родитељи и 1 дијете), 2 сата

12,00

18.

Породична карта (родитељи и 1 дијете), дневна карта

15,00

19.

Породична карта (родитељи и 2 дјетета), 2 сата

15,00

20.

Породична карта (родитељи и 2 дјетета), дневна карта

20,00

23.

Кориштење базена, карта за 10 улазака

35,00

24.

Кориштење базена, карта за 20 улазака

60,00

25.

Кориштење базена, карта за 30 улазака

85,00

26.

Кориштење базена, карта за 50 улазака

125,00

(*)- дјеца,студенти,пензионери и инвалиди ,

Напомена: - у цијену карте урачунато је осигурање купача;

5,00

На основу члана 10. став 2.Закона о јавним предузећима („Службени глсник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и члана 41. Одлуке о организовању „AQUANA“ д.о.о. Бања Лука,као јавног
предузећа (оснивачки акт), а у вези реализације уговора бр . 040-880-10 од 03.03.2010. године закљученог са Градом Бања Лука , Управа Предузећа доноси

ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА
„ГРАДСКОГ ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА“
II ОРГАНИЗОВАНО КОРИШТЕЊЕ БАЗЕНА
1. Пословни пакет ( предузећа, установе, институције и др. правна лица):
- закуп 25-метарске пруге, 1 сат

40,00 КМ

- закуп 25-метарске пруге, 2 сата

75,00 КМ

- закуп малог базена, 1 сат
- закуп ватерполо терена (25x20m)

100,00 КМ
70,00 KM

2. МУП, OС, СИПАи др. сигурносне агенције
- закуп 25-метарске пруге, 1 сат ( од 8,00 до 15,00 сати )

20,00 КМ

- закуп 25-метарске пруге, 1 сат ( од 15,00 до 22,00 сата )

25,00 КМ

- закуп малог базена, 1 сат

60,00 КМ

3. Спортски клубови, факултети за спорт, спортске организације и савези;
- закуп 25-метарске пруге, 1 сат ( од 8,00 до 12 сати )

5,00 КМ

- закуп 25-метарске пруге, 1 сат ( од 12,00 до 18 сати )

15,00 КМ

- закуп 25-метарске пруге, 1 сат ( од 18,00 до 22 сата )

20,00 КМ

- закуп ватерполо терена (25x20m) ( од 8,00 до 12 сати )

20,00 КМ

- закуп ватерполо терена (25x20m) ( од 12,00 до 18 сати )

50,00 КМ

- закуп ватерполо терена (25x20m) ( од 18,00 до 22 сата )

70,00 КМ

- закуп најмање 8 пруга-сати (8x1h, 4x2h, 2x4, 1x8):
а) од 8,00 до 12 сати, пруга сат

3,00 КМ

б) од 12,00 до 18 сати , пруга сат

10,00 КМ

-

закуп малог базена, 1 сат

-

дневни закуп базена за организацију такмичења, митинга
и др. такмичења

50,00 КМ
2.500,00 КМ

- закуп базена за организацију такмичења, митинга,
- ватерполо утакмица и др. такмичења ( 1 сат )

200,00 КМ*

На основу члана 10. став 2.Закона о јавним предузећима („Службени глсник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и члана 41. Одлуке о организовању „AQUANA“ д.о.о. Бања Лука,као јавног
предузећа (оснивачки акт), а у вези реализације уговора бр . 040-880-10 од 03.03.2010. године закљученог са Градом Бања Лука , Управа Предузећа доноси

ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА
„ГРАДСКОГ ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА“
4. СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
(тренажни процес и спортска такмичења за које је утврђен јавни интерес од стране надлежних органа
Града):
- закуп 25-метарске пруге, 1 сат ( од 8,00 до 12 сати )
1,25 КМ
- закуп 25-метарске пруге, 1 сат (од 12,00 до 18 сати )
3,75 КМ
- закуп 25-метарске пруге, 1 сат (од 18,00 до 22 сата )
5,00 КМ
- закуп ватерполо терена (25x20m) (од 8,00 до 12 сати )
5,00 КМ
- закуп ватерполо терена (25x20m) (од 12,00 до 18 сати )
12,50 КМ
- закуп ватерполо терена (25x20m) (од 18,00 до 22 сата )
17,50 КМ
- закуп најмање 8 пруга-сати (8x1h, 4x2h, 2x4, 1x8):
а) од 8,00 до 12 сати, пруга сат
1,00 КМ
б) од 12,00 до 18 сати , пруга сат
2,50 КМ
- закуп малог базена, 1 сат
12,50 КМ
- дневни закуп базена за организацију такмичења, митинга
и др. такмичења
625,00 КМ
- закуп базена за организацију такмичења, митинга
и др. такмичења ( 1 сат )
50,00 КМ
5. МЕЂУНАРОДНИ СПОРТСКИ КЛУБОВИ
- пливачки клубови ( закуп 25-метарске пруге, 1 сат)
- ватерполо клубови (закуп ватерполо терена 25x20m, 1 сat )

50,00КМ
100,00KM

III OСТАЛЕ УСЛУГЕ
- акваробик, мјесечно
- обука непливача, 20 часова
- обука непливача, 20 часова ( двоје дјеце
из исте породице истовремено )
- школа корективног пливања, 15 часова
- школа корективног пливања, 15 часова ( двоје или више
дјеце из исте породице истовремено )
- индивидуална обука ( 1 час )

40,00 КМ
100,00 КМ
150,00 КМ
60,00 КМ
100,00 КМ
10,00 КМ

IV Овај цјеновник се примјењује од 24.05.2019. године.
На основу члана 8. став 2. Уговора бр . 040-880-10 од 03.03.2010. године сагласан:

ДИРЕКТОР

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БАЊАЛУКА

Ведран Митровић

Мр Игор Радојичић

