
             ЦЕНОВНИК УСЛУГА КОЈЕ ПРУЖА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ

          На основу Одлука Управног одбора  број 394-6/12/15 од 28.01.2015. године, број 3006-
6/12/15  од  30.11.2015.  године  и  број  191-6/12/17  од  30.01.2017.  године  Културни  центар
Крушевац  издаје  музичку  опрему,  пословни  простор  и  опрему  за  комерцијалне  и
некомерцијалне програме по следећим ценама:
                 
                       Цена изнајмљивања музичке опреме Културног центра Крушевац износи
3.000,00 динара, без ПДВ-а, одн.3.600,00 динара са ПДВ-ом, по програму.

            1. Цене за изнајмљивање сала и озвучења за некомерцијалне програме:
а) Бела сала – 50 евра у динарској противвредности, са озвучењем, по једном сату.
б) Биоскоп «Крушевац» - 80 евра у динарској противвредности, без озвучења, по
једном сату – за  све  дане,  осим петка,  суботе  и недеље,  када  је  изнајмљивање
наведеног  пословног  простора  100  евра  у  динарској  противвредности,  без
озвучења, по једном сату.
в) Клуб (дискотека) Културног центра – 8.000,00 динара, са озвучењем, за три сата
(рођенданске журке и сл.).
д) Изнајмљивање учионица:
- до 10 сати месечно цена је 1.000,00 динара по једном сату
- од 11 до 20 сати месечно цена је 700,00 динара по једном сату
- од 21 до 40 сати месечно цена је 500,00 динара по једном сату
- преко 40 сати месечно цена је 280,00 динара по једном сату
ђ) Изнамљивање озвучења – 25 евра за два сата,  а сваки следећи сат 10 евра у
динарској противвредности.

            2. Цене за изнајмљивање сала и озвучења за комерцијалне програме:
   а) Бела сала – 80 евра у динарској противвредности, са озвучењем, по једном
сату.
б)  Бела сала за позоришне представе - 20% од укупног броја продатих улазница, с
тим  што  директор  може  кориговати  наведени  проценат,  уколико, после
консултације са уредником програма, процени да је одређени програм од посебног
интереса за пословање Културног центра Крушевац.
ц) Биоскоп «Крушевац» - 100 евра у динарској противвредности, без озвучења, по
једном сату – за  све  дане,  осим петка,  суботе  и недеље,  када  је  изнајмљивање
наведеног  пословног  простора  120  евра  у  динарској  противвредности,  без
озвучења, по једном сату.
д)  За  комерцијалне  програме  изнајмљивање  биоскопа  “Крушевац”   -  25%  од
укупног броја продатих улазница, с тим што директор може кориговати наведени
проценат,  уколико,  после  консултације  са  уредником  програма,  процени  да  је
одређени  програм  од  посебног  интереса  за  пословање  Културног  центра
Крушевац.

3. а) За комерцијалне програме изнајмљивање Клуба КЦК – 25% од укупног броја продатих
улазница,  с  тим  што  директор  може  кориговати  наведени  проценат,  уколико,  после
консултације са уредником програма, процени да је одређени програм од посебног интереса
за пословање Културног центра Крушевац.



           б) За комерцијалне програме изнајмљивање Клуба КЦК 150 евра по вечери у динарској
противвредности, са озвучењем и расветом.
           в) За комерцијалне програме изнајмљивање Клуба КЦК 100 евра по вечери у динарској
противвредности, без озвучења и расвете. 

г)  Цена  изнајмљивања  Клуба  КЦК  за  техно  журке  –  150  евра  у  динарској
противвредности по вечери.
          

          4.    Цене  коришћења опреме у простору Културног центра Крушевац:
а)  ЦД плејер и миксета (у комплету) – 30 евра у динарској противвредности, за
цело вече.
б)  Рото главе (4 комада у комплету са  ДМX  контролом) – 40 евра у динарској
противвредности, за цело вече.
в) Видео пројектор – 10 евра у динарској противвредности, по једном сату рада
г) ДВД плејер – 5 евра у динарској противвредности, по једном сату рада. 

На све горе наведене  фиксне  износе закупац плаћа ПДВ по важећем Закону о
ПДВ-у, док се проценат примењује на бруто приход умањен за ПДВ по важећим
законским  прописима.  После  одбитка  ПДВ-а  нето  приход  се  дели  на
процентуалне делове.

          Културни центар Крушевац пословни простор у поступку издавања у закуп путем
јавног  надметања  или  прикупљањем  затворених  понуда  издаје  по  почетним  ценама
закупнине  коју  одреди  Скупштина  града  Решењем  о  утврђивању  висине  закупнине  за
коришћење пословног простора.

На основу Одлуке Управног одбора број 2561-6/12/18 од 03.09.2018. године
I.  У  школској  2018/2019.  години у  Културном центру Крушевац  радиће  следеће  школе  и
секције, по следећим ценама чланарине за полазнике и то:
1. Уметнички студио за говор и глуму......................................................1.300,00 динара месечно
2. Ликовни студио....................................................................................   1.300,00 динара месечно
3. Плесна школа:
- млађи узраст..............................................................................................1.500,00 динара месечно
- такмичарска формација...........................................................................2.000,00 динара месечно
4. Балет.........................................................................................................1.300,00 динара месечно
5. Дечији хор................................................................................................1.300,00 динара месечно
6.Поетски театар..................................................................................................................бесплатно
7.Креативни курс гитаре – 10 евра у динарској противвредности по полазнику Креативног
курса гитаре, за време трајања курса.

У случају када  из  једне породице двоје деце похађа горе наведене секције једно дете
плаћа пун износ,  а  друго дете  половину прописаног  износа чланарине. Треће и свако
наредно дете из исте породице не плаћа чланарину.

У случају када један полазник похађа две или више секција једну плаћа у пуном износу, а
сваку наредну у пола цене чланарине.
Код школских распуста чланарина ће се плаћати сразмерно одржавању часова школа и
секција.


