
На основу члана  3. и члана  10. Правилника о коришћењу Куће краља
Петра I  од  09.11.2017.  године, као   и  на основу  члана 21.  Одлуке о
оснивању  Установе  културе  дечји  културни  центар  ,,Мајдан“
(,,Службени лист града Београда“ бр. 27/05, 66/15 и 122/16) и члана 40.
Статута Установе културе Дечји културни центар „Мајдан“ у Београду
(од 13.02.2017. године и изм. и допуне од 06.10.2017.), Управни одбор
Установе  културе дечји културни центaр  „Мајдан“,  на  деветнаестој
седници, одржаној  дана: 09.11. 2017. године, донео  је:

 ЦЕНОВНИК  О  УСЛУГАМА  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ДОГАЂАЈА  У
ПРОСТОРИЈАМА 

 У  КУЋИ КРАЉА ПЕТРА I

Члан 1.
Услуга организације догађаја по започетом дану у свим просторијама и
у дворишту  Куће,  износи  96.000,00 динара,  с тим што се  први дан
наплаћује 96.000,00 а сваки наредни дан 48.000,00 динара. 

Ова услуга се може користити за период до 7 дана.

Члан 2.
Услуга организације догађаја по започетом часу у свим просторијама и
у дворишту Куће,  износи 12.000,00 динара.

Члан 3.
Услуга  организације  догађаја  у  једној  просторији  по  започетом  часу
износи 3.700,00 динара.

Члан 4.
У случају да су Установа или Оснивач Установе суорганизатор догађаја
културног садржаја, накнада за одржавање догађаја износи 12.000,00
по започетом дану. 

У случају да су Установа или Оснивач Установе суорганизатор догађаја
културног садржаја,  накнада за одржавање догађаја  за период од 7
дана износи 36.000,00 динара.

Члан 5.
Организатор  догађаја  је  ослобођен  плаћања  накнаде  за  одржавање
догађаја у случају када су покровитељи догађаја Установа или Оснивач
Установе, за период до 7 дана.
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Члан 6.
Фотографисање (модна  фотографисања, венчања, едиторијали...)  у
просторијама и у дворишту  Куће,   по започетом часу  износи  6.000,00
динара.

Члан 7.
Даном доношења овог Ценовника престаје да важи Ценовник донет 
14.12.2015. године.

НАПОМЕНЕ:
-  Будући да је ДКЦ  ,,Мајдан” у систему ПДВ-а неопходно је постојећу
цену увећати за одговорајући износ ПДВ-а.
- Корисник је у обавези да  поступа у складу са Правилником о 
коришћењу Куће краља Петра I.      
                                                                           

                                                                                         У П Р А В Н И
О Д Б О Р

                                                                                                     БРОЈ: 
19   ДАТУМ: 09.11.2017. године 
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Мартиновић
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