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ПРАВИЛНИК О КУЋНОМ РЕДУ
Ј.П. "ХИПОДРОМ БЕОГРАД"
- ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ -

Београд, јун 2015. године

На основу одредбе члана 18. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник
РС", бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон) и члана
25. Статута Ј.П. "Хиподром Београд", Надзорни одбор на седници одржаној
05.06.2015. године, донео је

Пречишћени текст
ПРАВИЛНИКА
О КУЋНОМ РЕДУ ЈП "ХИПОДРОМ БЕОГРАД"

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником прописују се услови за боравак лица на простору којим
управља Ј.П. "Хиподром Београд" (у даљем тексту: Хиподром Београд/
Хиподром/Предузеће), смештај коња и људства у шталски круг Хиподрома Београд
и услови за одржавање реда у шталама и шталском кругу и на стазама и теренима
за тренинг и такмичења.
Права и обавезе свих корисника штала, шталског круга, стаза и терена за
тренинг и такмичења (тренера, јахача, возача, шталског особља и коњичких
клубова и власника) регулишу се овим Правилником уз поштовање општих аката
надлежних гранских ауторитета и технологије рада и потребе коњичког спорта и
коњских касачких и галопских трка.
II. УЛАЗАК НА ХИПОДРОМ
Члан 2.
Улазак на Хиподром Београд контролише служба обезбеђења, којој за време
одржавања такмичења могу по потреби додатну помоћ пружити повремено
ангажовани хиподромски редари.
Члан 3.
Улаз на Хиподром дозвољен је сваког дана од 06 до 24 часова. Од 24 до 06
часова Хиподром је затворен.
У изузетним случајевима радно време може бити промењено, према одлуци
Предузећа.
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’pЧлан 4.
Посетиоци могу сваког дана за време док је Хиподром отворен слободно
ући на Хиподром, осим кад се на њему одржавају такмичења. Посетиоцима је
забрањено кретање на стазама и теренима за тренинг и такмичења Хиподрома.
На Хиподрому посетиоци бораве на сопствени ризик.
За време такмичења или одржавања других приредби на Хиподрому,
посетиоци с улазницом упућују се на седећа или стајаћа места, а приступ шталама
није дозвољен.
Родитељи или лица која доведу на Хиподром малолетнике, одговорни су за
њихову сигурност и поступке, те не смеју допустити да у било којем тренутку
остану без надзора.
Друге спортске активности и јавна окупљања на дан одржавања коњичких
трка и такмичења нису дозвољене.
Фотографисање
на
простору
Хиподрома
дозвољено
је
само
фоторепортерима којима је од стране Хиподромa Београд одобрена акредитација
према поднетом захтеву, и то на простору уз победнички падок посебно
резервисаном за фоторепортере.
Улаз у падок, победнички падок, као и на равну галопску и касачку стазу
ради фотографисања није дозвољен, осим на основу посебне дозволе која се издаје
официјелном фотографу Хиподромa Београд.
Члан 5.
Хиподромску пропусницу имају чланови Надзорног одбора, сви запослени у
Предузећу или запослени код правних лица са седиштем на Хиподрому која имају
закључен уговор са Предузећем, као и лица везана за обављање различитих
делатности на Хиподрому које укључују тренинге и обиласке коња.
На захтев службе обезбеђења или ангажованих редара, хиподромску
пропусницу или улазницу њен носилац мора показати у свако време док је на
Хиподрому.
Члан 6.
Хиподромску пропусницу на захтев корисника издаје Предузеће. Рок
важења пропуснице је једна календарска година. Корисник хиподромске
пропуснице стиче право на слободно и неограничено кретање на Хиподрому, те
бесплатан улаз на сва спортска такмичења која се током године одржавају на
Хиподрому.
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Члан 7.
Тренери, јахачи и возачи за добијање хиподромске пропуснице морају уз
захтев приложити и лиценцу свог матичног савеза/ удружења о статусу тренера,
инструктора јахања, јахача или возача.
Без хиподромске пропуснице тренери, инструктори јахања, јахачи или
возачи не могу на Хиподрому обављати ту делатност.
Члан 8.
За обављање ветеринарских, тренерских, поткивачких, стручно-образовних
и трговачких делатности (које укључују угоститељске услуге), Предузеће ће
издавати хиподромске пропуснице ако је реч о редовном обављању услуга на
Хиподрому. Редовна услуга на основу које се издаје хиподромска пропусница
подразумева закључен уговор с Предузећем за обављање предметне услуге или
трговачке делатности на Хиподрому.
Члан 9.
За обављање повремених ветеринарских, тренерских, стручно-предавачких,
поткивачких и других услуга, Предузеће ће издавати хиподромске пропуснице на
одређени временски рок.
Члан 10.
Хиподромска пропусница издаје се на име и није преносива. Њен пренос на
другу особу забрањен је. Без обзира што су издате на име, оне остају власништво
Предузећа. Губитак хиподромске пропуснице мора се пријавити Предузећу чим је
тај губитак примећен.
Члан 11.
Улазницу за Хиподром Предузеће пушта у продају пре одржавања
одређеног такмичења на Хиподрому. Хиподром ће вршити продају сезонских
улазница. Продаја се обавља на за то одређеним продајним местима.
Члан 12.
Улазак аутомобила на Хиподром допуштен је носиоцима хиподромских
пропусница и паркинг улазница чија се цена утврђује Ценовником услуга. Кретање
возила унутар хиподромског простора ограничено је од уласка у Хиподром до за то
одређеног паркинга. Никакво кретање возила по хиподромском простору није
допуштено, осим хиподромском радницима и радницима снабдевања који помоћу
возила обављају потребни посао.
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Члан 13.
Различита такмичења, тренинге, семинаре или друга јавна догађања на
Хиподрому осим Предузећа могу организовати и коњички савези, удружења и
клубови који своју делатност обављају на Хиподрому, али исто тако и друга правна
лица чија делатност није везана уз Хиподром.
За организовање таквих активности или приредби, клубови односно друга правна
лица дужна су правовремено поднети захтев и закључити уговор с Предузећем.
Члан 14.
Предузеће не преузима одговорност за оштећења или нестанак ствари с
целог простора Хиподрома, биле оне у власништву посетилаца или у власништву
носиоца хиподромске пропуснице.
Члан 15.
Особама у алкохолисаном стању или под утицајем дрога, без обзира на
поседовање хиподромске пропуснице или улазнице, улаз на Хиподром је забрањен.
Ако се утврди да се на Хиподрому налази особа у алкохолисаном стању или
под утицајем дрога, биће удаљена с Хиподрома.
III. ОДНОС СА КЛУБОВИМА И ТРЕНЕРИМА
Члан 16.
Лица која обављају делатност на Хиподрому (власници, тренери, клубови),
с Предузећем закључују уговор, који осим услова смештаја коња регулишу и друге
активности везане за коришћење хиподромског простора.
Члан 17.
Тренери коња смештених на Хиподрому, без обзира да ли су на основу
уговора с Предузећем или с неким од клубова на Хиподрому, немају право на
смештај грла из тог уговора уступити другом лицу нити смештено грло заменити
другим грлом без претходне сагласности Предузећa и без одговарајуће
ветеринарске документације као доказ здравственог статуса коња.
Од обавеза из овог члана су изузети клубови који имају своје штале и не
мешају се са другим клубовима, стим да се задржава обавеза ветеринарске
документација за новодолазеће грло.
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Члан 18.
Коњи који нису смештени на Хиподрому, могу долазити на Хиподром због
обављања тренинга на основу уговора који су њихови клубови или тренери
закључили с Предузећем. Такви тренинзи обављају се сагласно распореду
коришћења стаза и терена које доноси Предузеће, и морају се правовремено
најавити.
IV. СМЕШТАЈ КОЊА
Члан 19.
Пријем и смештај коња на Хиподром могућ је ако смештајни капацитети у
постојећим шталама то допуштају.
Није допуштен пријем коња за смештај на Хиподрому ако не постоје за то
предвиђена слободна места.
Изричито је забрањено смештати коње у сенике и на друга места која нису
за то предвиђена.
Од обавезе дефинисано овим чланом став 1., 2. и 3. су изузети клубови који
имају своје штале и не мешају се са другим клубовима.
Члан 20.
Ни једно грло не може бити смештено у штале Хиподрома док се не
потпише уговор о коришћењу. Уговор о коришћењу закључују коњички клубови
или власници/тренери коња самостално.
Од обавезе дефинисано овим чланом су изузети клубови који имају своје
штале и не мешају се са другим клубовима.
Члан 21.
Услов за потписивање уговора о коришћењу бокса је да овлашћено лице
приложи идентификациони документ и уверење о здравственом стању грла за чији
се смештај издаје одобрење и да нема неизмирених обавеза према Хиподрому.
Члан 22.
Лица која имају са Предузећем закључен уговор, одговорни су за ред и
чистоћу у шталама и испред штала у којима су смештена грла која су под њиховим
старањем и надзором.
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Члан 23.
Рад у шталама обавља се сваког дана од 6:00 до 13:00 часова пре подне и од
16:00 до 20:00 часова после подне.
У летњем периоду распоред рада се може мењати на захтев корисника
штала.
У периоду од завршетка јутарњег рада у шталама до почетка поподневног,
забрањен је сваки улазак у штале, осим у посебним случајевима (болест коња).
Од обавезе дефинисано овим чланом су изузети клубови који имају своје
штале и не мешају се са другим клубовима.
Члан 24.
Власник грла и одговорно лице солидарно су одговорни за сву штету коју
Хиподрому или трећим лицима причини грло или особље запослено око његовог
грла.
Члан 25.
Тренер грла је обавезан да спроводи мере противпожарне заштите и мере
заштите на раду.
Тренер је одговоран за понашање лица запослених око грла.
Члан 26.
Законом о ветеринарству регулисана је здравствена заштита и лечење грла
смештених у шталама Хиподрома.
Члан 27.
Хиподром Београд задржава право да једнострано откаже Уговор уколико
здравље грла за које је одобрен смештај не даје изглед скорог учешћа у тркама и
такмичењима, према извештају службеног ветеринара Хиподрома Београд.
Забрањено је држање приплодних кобила у шталама Хиподрома Београд.
Члан 28.
Приступ у штале Хиподрома допуштен је лиценцираним тренерима грла,
власницима грла, лицима запосленим око грла и службеним лицима Хиподрома
Београд. Лицима која власник или тренер грла поведе са собом допуштен је
приступ у шталу у којој се налази његово грло.
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Члан 29.
Тренер грла, лица запослена око грла и лица којима је допуштен приступ
шталама и шталском кругу у смислу члана 28. овог Правилника, дужни су да се
понашају тако да то не ремети мир грла смештених у штале Хиподрома.
Члан 30.
Стајњак који се износи из штала одлаже се на местима које за то одреди
Хиподром.
Најстрожије је забрањено је одлагање смећа и осталог отпада на местима
одређеним за одлагање стајњака.
Смеће и остали отпад (не кабасти) одлаже се у контејнере који се налазе на
одређеним местима у шталском кругу.
Члан 31.
Забрањено је припуштање грла у шталском кругу, као и на свим теренима
Хиподрома Београд.
Члан 32.
У шталама и шталском кругу најстроже је забрањено пушење, осим на
посебно предвиђеним местима.
Забрањена је употреба грејалица, решоа и других електричних апарата у
шталама.
Забрањена је употреба воде за све друге сврхе, осим за појење и прање коња
као и одржавање основне хигијене у шталама.
Дужност је сваког корисника црева за воду да обезбеди прскалицу, да би се
смањила потрошња воде, у супротном Хиподром Београд може демонтирати
прикључак за црево.
Члан 33.
Било какво дограђивање, ограђивање или постављање монтажних објеката,
на било којем делу Хиподрома, није допуштено без сагласности Предузећа.
Забрањено је правити у шталском кругу и кругу Хиподрома падоке за
испуштање коња.
Члан 34.
Забрањено је пуштање коња на читавом простору Хиподрома ради шетње и
испаше.
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Члан 35.
Забрањено је вођење и држање у шталском кругу и шталама, на стазама и у
кругу Хиподрома паса, као и других животиња опасних по здравље и живот лица
запослених око грла или по сама грла.
Члан 36.
Коње који уједају и/или ударају, било предњим или задњим ногама, треба
сматрати опаснима и њихов смештај је забрањен на Хиподрому.
Коњима који имају преносиву или неку другу ману биће ускраћен смештај
на Хиподрому.
Члан 37.
Долазак новопримљених коња у хиподромски смештај треба правовремено
најавити Предузећу и ветеринарској инспекцији.
Свако избегавање подвргавања ветеринарској инспекцији подлеже
санкцијама, укључујући и отказивање права на даљњи смештај коња на
Хиподрому.
Члан 38.
Тренери коња који због тренинга, такмичења или других разлога
привремено напуштају Хиподром, обавезни су да пријаве њихов одлазак,
назначујући истовремено и очекивано време повратка.
Члан 39.
Ни једна активност која има елементе насиља над коњима, тј. било која
радња неподударна с добробити коња није на Хиподрому допуштена.
Као недопуштене радње треба сматрати: допинг, остављање коња без хране,
воде и тренинга, те прекомерно кажњавање или гневно иживљавање на животињи.
За таква злостављања животиња Предузеће предузима мере у складу са
Законом о добробити животиња.
Члан 40.
Предузеће не сноси одговорност за крађу, нестанак или другачији губитак
смештеног грла или опреме која се користи у тренингу.
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Члан 41.
Привилегија је, а не право, коришћење смештајa у шталама Хиподромa
Београд и учествовање у коњским тркама и такмичењима у организацији
Хиподромa Београд.
Накнаду за коришћење бокса, употребу воде, електричне енергије и
одношење стајњака, као и накнаду за коришћење стаза, падока и терена одређује
Хиподром Београд својим ценовником.
Хиподром Београд задржава право да ускрати смештај, коришћење стаза и
упис у трке и такмичења грлу чији тренер/овлашћено лице не поштује одредбе овог
Правилника у погледу услова коришћења штала, шталског круга, терена и стаза
Хиподрома.
Дужност је сваког корисника штала Хиподромa Београд, да по добијању
писменог отказа од стране Хиподромa Београд у року од 48 часова испразни бокс.
У супротном Хиподром Београд ће сам испразнити бокс, при чему ће све трошкове
у смислу пресељења и даљег смештаја грла или опреме сносити власник.
У случају да власник не буде пронађен, обавештење о отказу ће бити
окачено на бокс, а ако бокс не буде испражњен, сматраће се да је грло напуштено, о
чему ће бити обавештена надлежна служба.
Хиподром задржава право да, у циљу обезбеђења услова за несметано
пословање предузећа, сам привремено уклони напуштене животиње са простора
Хиподрома о трошку власника до доласка надлежне службе, при чему не сноси
никакву одговорност за штету која том приликом настане.

V. КОРИШЋЕЊЕ И УПОТРЕБА СТАЗА И ТЕРЕНА ХИПОДРОМА БЕОГРАД
Члан 42.
Стазе и терени Хиподромa Београд могу се користити искључиво на начин и
у време утврђено овим Правилником.
На захтев тренера или овлашћеног представника клуба, одговорно лице
Хиподрома може дозволити употребу стаза и терена ван предвиђених термина уз
финансијску надокнаду која се утврђује ценовником услуга.
Члан 43.
Јахање, вожња и боравак на свим деловима Хиподрома обавља се на
властити ризик и одговорност особе која обавља ту делатност.
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Мањеж, паркур и стазе могу користити лица( клубови, спортски стручњаци,
спортисти) којима је издата дозвола за рад од стране надлежног националног
гранског ауторитета и који су регистровани.
За време јахања или вожења обавезно је коришћење заштитне опреме
(кациге и остале заштитне опреме предвиђене правилником одговарајуће
асоцијације).
Члан 44.
Полазницима школе јахања, рекреације, спортске рекреације, јахачима и
возачима којима није издата лиценца од стране надлежних националних гранских
ауторитета
није
допуштено
јахање
односно
вожња,
без
надзора
тренера/инструктора.
Спортски стручњак (тренер/инструктор) под обавезно мора бити лице коме
је надлежних националних гранских ауторитета издао дозволу за рад у противном
спортски стручњак нема право спровођења делатности.
Члан 45.
У шталском кругу могу се вршити само припремни радови и шетња после
завршеног рада на стази.
Члан 46.
Главна галопска стаза може се користити за тренинг искључиво галопских
грла у летњем периоду 05:00 до 12:00 пре подне и од 15:30 до 20:00 часова после
подне, а у зимском периоду од 06:00 до 13:00 часова и од 15:00 до 18:00 часова.
Радна галопска стаза може се користити за тренинг галопских грла сваког
дана у предвиђеном времену пре подне.
Забрањено је лонжирање грла на главној и радној галопској стази.
Члан 47.
Главна касачка стаза и радна касачка стаза може се користити само за
тренинг искључиво касачких грла и то у летњем периоду 05:00 до 12:00 пре
подне и од 15:30 до 20:00 часова после подне, а у зимском периоду од 06:00 до
13:00 часова и од 15:00 до 18:00 часова.
Унутрашњи део касачке стазе ("прва три шпура") може се користити за
тренинг касачких грла (”брзи рад”) само понедељком, четвртком и петком у
предвиђеном времену.
Забрањено је лонжирање грла на касачкој стази.
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Члан 48.
Коришћење главне галопске и главне касачке стазе ван предвиђеног
времена није дозвољено, осим ако се због неповољних временских услова у
предвиђеном времену не може користити.
Члан 49.
Скакалиште, падок-мањеж и зелене површине унутар касачке стазе, као и
радна галопска стаза могу се користити за тренинг такмичарских и рекреативних
грла сваког дана у летњем периоду 05:00 до 12:00 пре подне и од 15:30 до 20:00
часова после подне, а у зимском периоду од 06:00 до 12:00 часова и од 15:00 до
18:00 часова.
До падока и од падока, грла могу да користе искључиво постојеће, за то
предвиђене прелазе преко стаза.
Члан 50.
Сви корисници радне галопске стазе дужни су да ослободе радну стазу
јахачима који јашу галопска грла на безбедном растојању.
Изричито је забрањена вожња запрега и фијакера на стазама и теренима
Хиподрома Београд.
Члан 51.
Коришћење мањежа, падока и радне галопске стазе ван предвиђеног
времена није дозвољено.
Члан 52.
На дан одржавања програма трка и такмичења, стазе и терени Хиподрома су
отворени за коришћење и обављање тренажног процеса почев од 08,00 часова и
затворени најкасније 4 часа пре почетка службеног програма, у складу са
сатницом тркачког дана.
Члан 53.
Одржавање стаза, падока и мањежа врши се од 13:00 до 15:30 часова.
Хиподром не сноси одговорност за евентуалне штете и повреде настале
коришћењем стаза падока и мањежа у времену предвиђеном за одржавање.
Одржавање стазе, мањежа и падока обухвата: дрљање, фрезирање, ваљање и
заливање.
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VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 54.
О примени одредаба овог Правилника стара се Хиподром Београд.
Члан 55.
У спровођењу одредaбa овог Правилника, у зависности од тежине учињене
повреде Правилника, као и у случају кршења Одлуке о коришћењу тркалишта дел.
број 267 од 08.05.2014. године са изменама и допунама дел. број 267-2 од
17.07.2014. године, која је саставни део овог Правилника, Хиподром Београд може
корисницима услуга да изрекне:
1. писмену опомену;
2. опомену на износ од минимум 10.000,00 до максимум 50.000,00 динара на
име накнаде штете због кршења одредаба Правилника о кућном реду и Одлуке о
коришћењу тркалишта са изменама и допунама, чија наплата ће се, уколико
корисник услуга не измири дуговање у остављеном року а који не може бити краћи
од 8 дана од дана пријема опомене или од дана истицања на огласној табли
предузећа, остварити судским путем, у поступку принудне наплате са трошковима
издавања опомене у износу од 300,00 динара;
3. меру забране уписа и учешћа у тркама и такмичењима и
4. меру забране уласка на тркалиште у трајању од минимум 1 месеца до
максимум годину дана.
У случајевима теже повреде одредаба овог Правилника, Хиподром Београд
има право да корисницима услуга једнострано раскине уговор.
Одлуку о врсти и висини мере доноси директор у сваком конкретном
случају, ценећи врсту и тежину учињене повреде, околност да ли је кориснику
раније изрицана иста или слична мера и све друге околности конкретног случаја.
Против одлуке директора може се изјавити жалба Надзорном одбору у року
од 15 дана од дана достављања.
Жалба не задржава извршење решења.
На поступак по жалби сходно се примењују одредбе Закона о општем
управном поступку.
Члан 56.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивањa на огласној табли
Хиподрома.
НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
Вељко Росић
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