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На основу одредбе члана 18. став 1. тачка 8. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“ број 119/2012, у даљем тексту: Закон) и члана 19. став 1. тачка 8. Оснивачког акта ЈП „Хиподром
Београд“ – пречишћени текст број 147-1 од 18.03.2014. године, у складу са Одлуком о измени и допуни
оснивачког акта ЈП „Хиподром Београд“ коју је донео Привремени орган града Београда под бројем 661587/14-С-20 од 07.03.2014. године, а на основу које је директор сачинио пречишћени текст Оснивачког
акта ЈП „Хиподром Београд“ број 147-1 од 18.03.2014. године, који је регистрован у АПР решењем број
БД 24007/2014 од 24.03.2014. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Хиподром Београд“, на
седници одржаној дана 11.12.2014. године, донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕОГРАД“, БЕОГРАД
Члан 1.
Мења се члан 5. став 2. Статута ЈП „Хиподром Београд“ који је донео Управни одбор предузећа
под бројем 216 на седници одржаној 01.04.2013. године, а на који је Скупштина града Београда дала
сагласност Решењем број 110-346/13-С од 30.05.2013. године, тако да исти сада гласи:

93.29 - остале забавне и рекреативне делатности,
93.19 - остале спортске делатности,
93.11 - делатност спортских објеката (тркачке стазе за коње, организација спортских
приредби на отвореном и затвореном и управљање њима),
92.00 – коцкање и клађење,
91.03 - заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских
локација, зграда и сличних туристичких споменика,
85.51 – спортско и рекреативно образовање (обука у јахању, школе јахања),
82.30 - организовање састанака и сајмова,
81.10 - услуге одржавања објеката,
77.21 - изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт,
68.20 - изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,
47.78 - остала трговина на мало новим производима у специјализованим
продавницама,
01.43 – узгој коња и других копитара.“

Члан 2.
Мења се члан 15. Статута ЈП „Хиподром Београд“ који је донео Управни одбор предузећа под
бројем 216 на седници одржаној 01.04.2013. године, а на који је Скупштина града Београда дала
сагласност Решењем број 110-346/13-С од 30.05.2013. године, тако да исти сада гласи:
„Имовину предузећа чине право својине на покретним стварима, право коришћења на стварима у
јавној својини, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска права.
Предузеће може користити и средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом и
овом одлуком.
Имовина из става 1. овог члана не може се отуђити и оптеретити без сагласности оснивача.“

Члан 3.
У свему осталом, Статут ЈП „Хиподром Београд“ који је донео Управни одбор предузећа под
бројем 216 на седници одржаној 01.04.2013. године, на који је Скупштина града Београда дала
сагласност Решењем број 110-346/13-С од 30.05.2013. године остаје непромењен.

Члан 4.
Налаже се директору ЈП „Хиподром Београд“ да на основу ове Одлуке сачини пречишћени текст
Статута ЈП „Хиподром Београд“, у складу са одредбом члана 1. став 3. и члана 23. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12) у вези са чланом 12. став 5. Закона о привредним
друштвима ("Службени гласник РС", број 36/2011 и 99/2011).

Члан 5.
Ова Одлука о измени и допуни Статута ступа на снагу даном прибављања прописане сагласности
оснивача, од када се и примењује.

НАДЗОРНИ ОДБОР
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