РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 96-8/2015-VIII/6
Датум: 17. март 2015. године
Београд, Његошева 77
Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 17. марта 2015. године, на основу члана
8. став 1. тачка 10) и члана 15. став 1. тачка 3. Статута градске општине Врачар („Службени лист града
Београда“, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12, 29/13 и 95/14), д о н e л а
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ
ПРАВО КОРИШЋЕЊА ИМА ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска
општина Врачар („Службени лист града Београда“, бр. 15/11, 62/12, 69/12 и 73/14), члан 2. мења се и гласи:
„Закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Врачар утврђују се
према делатностима и зонама утврђеним у Распореду по зонама улица на територији општине Врачар
(„Службени лист града Београда“, бр. 17/98), и то:
(дин/м2 месечно)
Врста пословног простора

а)

Канцеларије - за област 12 и 13
(образовање, здравство, социјална
заштита, наука и култура)
Канцеларије - за област 14
(политичке странке, удружења грађана, друштвене организације и др.)
Канцеларије -за делатности непрофитних спортских савеза

б)
в)
г)

д)
ђ)
е)
ж)

Канцеларије - за остале делатности
Магацини
Локали
Занатска делатност
Делатност ретких и старих заната
(израда народних одела, бачви, каца, дугмета, дрвомоделарска и
дуборезачка,
корпарско-плетарска,
израда
ужади,
ткачка,
вуновлачарска, јорганџијска, котларско-казанџијска, сарачка,
воскарска , производња сода воде, ковачка, кораџијска, печење хлеба
и пецива и услужно печење јагњића и прасића на традиционални
начин, сајџијска, браварска, кројачка, поправка кишобрана,
рестаурација старог намештаја, израда и поправка накита,
тапетарска,израда абажура, књиговезачка, рестаурација и израда
рамова,поправка бицикала, шеширџијска, крзнарска, рестаурација
старих књига, израда сликарског прибора, обућарска, сервис радио и
тв апарата и израда камина, огњишта и каљавих пећи и осталих
непоменутих делатности које буду сврстане у групу ретких и старих
заната)
Атељеи
Сликарски и вајарски атељеи
Витрине
Производне хале
Верске заједнице
Ознака: П2.01-2

Екстра

Зоне

I

342,оо

300,оо

722,оо

403,оо

250,оо
722,оо
617,оо
1025,оо
1025,оо

200,оо
609,оо
514,оо
857,оо
596,оо

171,оо
270,оо
200,оо
171,оо
617,оо
350,оо

150,оо
200,оо
150,оо
171,оо
300,оо
300,оо
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У цену закупа пословног простора урачунат је порез на додату вредност“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.
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