ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ХИПОДРОМ БЕОГРАД"

ЦЕНОВНИК УСЛУГА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ХИПОДРОМ БЕОГРАД"

Оснивач: Град Београд
Претежна делатност: 81.30 – Уређење и одржавање околине
Матични број: 07451792
ПИБ: 100570427
Седиште: Београд, Паштровићева 2

Београд, јун 2015. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ХИПОДРОМ БЕОГРАД»
11000 Б е о г р а д
Паштровићева 2

На основу одредбе члана 18. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС",
119/2012), члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.
88/2011) и члана 25. Статута Ј.П. "Хиподром Београд", Надзорни одбор на седници
одржаној 05.06.2015. године, донео је

О Д Л У К У
о усвајању измена и допуна ценовника услуга ЈП "Хиподром Београд"

1. Усваја се измена и допуна ценовника услуга ЈП "Хиподром Београд".
2. Ценовник услуга ЈП "Хиподром Београд" са изменама и допунама доставити
оснивачу на сагласност преко Управе за цене - Секретаријата за привреду
Градске управе града Београда.
3. Ценовник услуга ЈП "Хиподром Београд" са изменама и допунама ступа на
снагу наредног дана од дана добијaња сагласности оснивача, од када се и
примењује.
4. За извршење ове Одлуке задужује се директор ЈП „Хиподром Београд“.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
Вељко Росић
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ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ХИПОДРОМ БЕОГРАД"
I - ЦЕНОВНИК УСЛУГА КОРИСНИЦИМА ЗЕМЉИШТА РАДИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
Делатност
Угоститељска делатност*
у објектима нето корисне површине до 300 м2...............................................
у објектима нето корисне површине преко 300 м2..........................................

Динара

месечно са ПДВ

550,00 /м2
у тркачкој сезони (01.04.-31.10.) – 150.000,00

...............................................................................................

ван тркачке сезоне - 130.000,00

Делатост извођења школе јахања и сличне комерцијалне делатности*
у објектима нето корисне површине до 800 м2...............................................

50.000,00

у објектима нето корисне површине преко 800 м2..........................................

100.000,00

* у квадратуру се урачунава целокупни заузети простор намењен обављању делатности
(објекти, баште, помоћне просторије и др.);
наплата услуга за отворене баште врши се сезонски (у складу са одлуком надлежног органа Града),
при чему висина закупнине за отворене ненаткривене баште износи 50 % утврђене цене

Делатност

Дневно динара са ПДВ

Воће и поврће,
Кокице,
Штанд за продају наочара и књига
Сладолед
Занатски производи - тезге
Продаја коњичке опреме - штандови

2.000,00

Продаја из руке (семенке, кикирики и сл.)

700,00

2.000,00
2.000,00

Напомена:
- у накнаду на име услуга коришћења пословног простора нису урачунати зависни трошкови (трошкови ел. енергије,
воде и др.)
- уколико се пословни простор из претходне табеле издаје у поступку јавног надметања или у поступку непосредне
погодбе за постојеће објекте, наведене цене су почетне

II - ЦЕНОВНИК УСЛУГА КОРИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРЕДУЗЕЋА
Врста пословног простора

Динара са ПДВ

а) Канцеларије за закупце (коњичке спортске организације)
б) Магацини

350,00 месечно/м2
500,00 месечно/м2

в) Локали – угоститељски објекти*
објекти нето корисне површине до 150 м2.......................................................

1.000,00 месечно/м2

објекти нето корисне површине преко 150 м2.................................................

65.000,00 месечно

г) Локали – трговинска делатност*
објекти нето корисне површине до 50 м2.......................................................

600,00 месечно/м2

објекти нето корисне површине преко 50 м2.................................................

804,00 месечно/м2

д) Боксови за смештај коња - штала "Тигар" и друге штале у шталском
кругу чији корисник је ЈП "Хиподром Београд"

2.000,00 месечно/по боксу + зависни
трошкови

е) Спољни (прихватни) боксови

400,00 по тркачком дану /по боксу

ф) Изнајмљивање простора кладионице

минимум 10.000,00 по тркачком дану
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* у квадратуру се урачунава целокупни заузети простор намењен обављању делатности (објекти, баште, помоћне просторије и др.);
- наплата услуга за отворене баште врши се сезонски (у складу са одлуком надлежног органа Града), при чему висина закупнине за
отворене ненаткривене баште износи 50 % утврђене цене
- у накнаду на име услуга коришћења пословног простора нису урачунати зависни трошкови (трошкови ел. енергије, воде и др.)
- уколико се пословни простор из претходне табеле издаје у поступку јавног надметања или у поступку непосредне погодбе за
постојеће објекте, наведене цене су почетне

III - ЦЕНОВНИК УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ СТАЗА И ТЕРЕНА
Р.б.

Врста услуге

1.

Услуге коришћења галопске стазе

2.

Услуге коришћења касачке стазе

3.

Услуге коришћења радне галопске стазе

4.

Услуге коришћења загревалишта и паркура за
прескакање препона
Услуге коришћења терена за рекреативно јахање

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Динара са ПДВ
месечно по
коњу

месечно по
коњу

Услуга изнајмљивања наменског мањежа за
по 1 дану /
рекреативно јахање индивидуалним корисницима
једно грло
Услуга изнајмљивања наменског мањежа за
по 1 дану /
рекреативно јахање удружењима и савезима
једно грло
Услуга уступања простора ради извођења
по једном
програма Хипотерапије лиценцираним
третману * за
извођачима
једну особу
Услуга коришћења терена за мали фудбал
по 1 часу
Уступање простора ради извођења школе јахања
лиценцираним тренерима

месечно/по
грлу

3.600,00

6.000,00

1.200,00
1.000,00
Без накнаде за пројекте
1.200,00
12.000,00

* један третман подразумева извођење програма хипотерапије – активности уз помоћ коња као помоћи лицима са посебним
потребама у трајању од 45 - 60 минута од стране стручног тима (лиценцирани водитељи хипотерапије, тренери коњичког спорта са
лиценцом за извођење програма хипотерапије, коњоводац, волонтери) уз претходни лекарски преглед

IV - ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРОМОЦИЈА, МАРКЕТИНШКИХ АКТИВНОСТИ И
КУЛТУРНО-ЗАБАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА НА ПРОСТОРУ ХИПОДРОМА
Р.б.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

Врста манифестације
Промоције
музичка
маркетиншка
књижевна и ликовна
Снимања
телевизијско
кинематографско
музички спотови
пропагандни спотови
Модне ревије

4.

Приказивање филмова

5.
6.
6.1.
6.2.
7.

Изложбе
Концерти
Коцерти са планираних до 2.000 посетилаца
Коцерти са планираних до 5.000 посетилаца
Задржавање возила на простору
Хиподрома за потребе одржавања
манифестација (осим за коњич.спортска

Јединица мере

Динара са ПДВ

1 промоција
1 промоција
1 промоција

10.000,00
10.000,00
5.000,00

1 снимање - 24 h
1 снимање – 24 h
1 снимање – 24 h
1 снимање – 24 h

14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00

1 модна ревија у
трајању до 3 часа
1 приказивање у
трајању до 3 часа
1 дан

20.000,00

1 дан
1 дан

100.000,00
250.000,00

1 дан
1 дан
у трајању до 3
часа

1.000,00 *
2.000,00 *
15.000,00

по страни

25.000,00

1.000,00

такмич.)

7.1.
7.2.
8.

комби
камион
Комерцијално фотографисање

9.
9.1.

Изнајмљивање билборда
Мегаборд уз трамвајске шине
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9.2.

Билборд мали уз тркачку стазу

10.

Рођенданска прослава на хиподрому*
11.30 – 14.30 часова...........................................
15 - 18 часова………………………………….
18.30 – 21.30 часова...........................................
Закуп простора и услуге са пићем закупца.…

11.

Накнада по основу уступања права на
приређивање клађења на коњичким
тркама

билборда/месечно
по страни
билборда/месечно
по 1 часу
................................
................................
................................
................................
по тркачком дану

10.000,00
1.500,00
2.166,66
2.833,32
4.333,33
минимум 25.000,00

* У цену организације рођенданске прославе укључена је услуга изнајмљивања објекта Краљеве трибине, организација јахања за
децу, ангажовање аниматора и пружање угоститељских услуга – у трајању од 3 часа

V – ЦЕНОВНИК УСЛУГА ОГЛАШАВАЊА И ПРОМОТИВНОГ САДРЖАЈА У СЛУЖБЕНОМ
ПРОГРАМУ ТРКА „ВИТЕЗ“
Ред. бр.

Врста огласног простора

Динара са ПДВ

1.

Вињете на насловној колор страници

2.

Вињете на задњој колор страници

3.

Задња колор страница

4.
5.

Средња дупла страна/инсертер 2/1 колор
Средња дупла страна/инсертер 2/2 колор

6.

Унутрашња корица колор/црно-бело 1/1

7.

Унутрашња корица колор/црно-бело 1/2

8.

Унутрашња корица колор/црно-бело 1/4

9.

Књижни блок црно бели 1/1

10.

Књижни блок црно бели 1/2

11.

Књижни блок црно бели 1/4

6.000,00
4.000,00
6.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00/3.000,00
4.000,00/2.000,00
2.500,00/1.500,00
3.000,00
2.000,00
1.500,00

VI – ЦЕНОVНИК УСЛУГА ЗА УЛАЗНИЦЕ И ПАРКИНГ
Р.б.

Vрста услуге

Динара са ПДV

1.

Цена појединачне улазнице на дан одржавања програма Ј.П.
"Хиподром Београд"*
Цена годишње улазнице за праћење програма Ј.П. "Хиподром
Београд" током тркачке сезоне *
Цена појединачног службеног програма "Vитез"

350,00

2.
3.
4.

Паркирање возила **

дневно

5.

Паркирање возила на дан одржавања
програма Ј.П. "Хиподром Београд"

дневно

4.000,00
200,00
150,00
250,00

* лица млађа од 15 година имају право на бесплатан улаз, док најављене групне посете са преко 10 лица – имају попуст од 30 %
** осим за лица која обављају делатност на простору који користи Ј.П. „Хиподром Београд“, а којима се издају посебне пропуснице
за ограничени број возила

VII– НАКНАДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА
Р. бр.
1.
2.
3.

VРСТА
Рад НК радника по започетом часу
Рад ПК радника по започетом часу
Рад КV радника по започетом часу

Динара са ПДV
231,00
254,00
337,00
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4.

Рад трактора по започетом часу

5.

Транспорт приколицом по км

6.

Прикупљање, кошење и одношење траве – уређење и
одржавање зелених и др.површина од стране службе Хиподрома
до 2 хектара.................................................................

7.
8.
9.

1.250,00
106,00

преко 2 хектара................................................. *
Одношење стајског ђубрива (месечно по коњу)
Трошкови штампања дупликата докумената
компензације и др.) - по страни А4 формата

6,00 / m²
4,00 / m²
600,00

(фактуре,

Уступање старт машине или ауто-старта за обуку коња

10,00
400,00 / дневно по коњу

* кошење, балирање и одношење сена са простора Хиподрома спроводи се на основу лицитације са најмање 3 прикупљене понуде и
предмет је закљученог уговора

VIII – НАКНАДА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ОД СТРАНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Ред. бр.

Vрста штете

1.

Уништење или оштећење великог пластичног контејнера

2.
3.

Уништење или оштећење мале пластичне канте – жардињере,
као и пластичних стадионских столица
Исписивање графита по јавном објекту и другим површинама

4.
5.

Лом лавабоа и писоара у јавном WC-у
Лом водокотлића у јавном WC-у

6.

Лом огледала у јавном WC-у

Ред. бр.

Динара са ПДV

6.250,00
1.250,00
6.000,00
3.600,00
2.950,00
2.500,00
Динара са ПДV

1.

Уништење или оштећење великог пластичног контејнера

2.
3.

Уништење или оштећење мале пластичне канте – жардињере,
као и пластичних стадионских столица
Исписивање графита по јавном објекту и другим површинама

4.
5.

Лом лавабоа и писоара у јавном WC-у
Лом водокотлића у јавном WC-у

6.

Лом огледала у јавном WC-у

6.250,00
1.250,00
6.000,00
3.600,00
2.950,00
2.500,00

Напоменa:
На услуге које нису утврђене овим ценовником аналогно ће се применити најприближније цене из овог ценовника, закључивањем
посебног уговора о пружању услуга са заинтересованим корисником.

У Београду,
05. јун 2015. године

НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
Вељко Росић
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