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Центар за културу ''Влада Дивљан''     Зав.бр. 1/19 

Београд, Митрополита Петра број 8 

Датум: 27.02.2019. године 
  

Управни одбор Центра за културу ''Влада Дивљан'' је, на својој 37. седници одржаној 
дана 27.02.2019. године, на основу овлашћења из Статута Центра, усвојио следећу: 

 
 

О Д Л У К У 

 О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ИЗДАВАЊА САЛА И УЧИОНИЦА, КОЈЕ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО 

САТУ ЗАУЗЕЋА 
 

Члан 1. 

 Накнада за издавање сала и учионица одређује се по сату заузећа (коришћења). 

Члан 2. 

 Накнада се утврђује у следећим износима: 

Опис простора 

Цена у еврима, са 

урачунатим ПДВ – 

ом, по сату 

коришћења 

Напомена 

ВЕЛИКА САЛА У ПРИЗЕМЉУ (САЛА број 18 

-''КОЛО'') 
20,00 

Без коришћења тоалета и 

свлачионица у сали, које 

користи искључиво 

Национални ансамбл ''КОЛО'' 

САЛА БРОЈ 9. У ПРИЗЕМЉУ 15,00  

УЧИОНИЦА 47 НА СПРАТУ 15,00  

УЧИОНИЦЕ 49 и 57 НА СПРАТУ 15,00 
Учионице са платном, таблом и 

пројектором 

УЧИОНИЦА 56 НА СПРАТУ И 51 У ''КУЛИ'' 

(ДРУГИ НИВО) 
12,00  

 

 У цену коришћења канцеларија и сала урачунат је порез на додату вредност (ПДВ). 

 Сваки започети сат коришћења фактурише се као један сат. 

Накнда се наплаћује на рачун сопствених прихода Центра, у динарској 
противвредности, по средњем курсу НБС на дан фактурисања.  

Корисницима, који сале и учионице користе по основу уговора и по унапред утврђеној 

сатници, накнада се наплаћује унапред, до петог у месецу за текући месец. 

http://www.ckvladadivljan.rs/
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Члан 3. 

 У случају да још нека од канцеларија Центра постане адекватна за издавање по сату 

(остане без закупца који закуп плаћа месечно и слично), утврђује се цена од 12,00 евра, без 

ПДВ-а, по сату заузећа. 

Члан 4. 

Одлуком оснивача (Скупштина, Веће и председник ГО Палилула) или Одлуком Управног 

одбора, цена накнаде може бити одређена и у другачијем износу у односу на ову Одлуку. 

Одлуком оснивача (Скупштина, Веће и председник ГО Палилула) корисник може бити 

ослобођен обавезе плаћања накнаде или дела накнаде. Период трајања и проценат ослобођења 

од обавезе плаћања накнаде, утврђује оснивач. 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а примењује се од 01. марта 2019. године. 

 Члан 6. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе све претходне одлуке којима је 

утврђивана висина накнаде за сале и канцеларије које се наплаћују по сату заузећа, осим цена 

за Сцену ''Стаменковић'', малу биоскопску салу и Мултимедијалну салу, за које важе посебни 

ценовници           

    Управни одбор 

                Председник 

                                  Мирољуб Несторовић 
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