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 На пснпву шлана 32 став 1 ташка 8. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл. гласник РС“, 
брпј 129/07), шлана 4 став 3 и шлана 5 Закпна п јавним предузећима и пбављаоу 
делатнпсти пд ппщтег интереса („Сл. гласник РС“, брпј 25/2000...123/2007), шлана 8 став 1, 
а у вези шлана 4 Закпна п кпмуналним делатнпстима („Сл. гласник РС“, брпј 16/97 и 42/98) 
и шлана 41 став 1 ташка 9. Статута Опщтине Владишин Хан („Сл. гласник Пшиоскпг пкруга“, 
брпј 21/08 и 8/09), Скупщтина ппщтине Владишин Хан на седници пдржанпј дана         
29.12. 2009. гпдине, дпнела је 
 
 

ПДЛУКУ 
П ПСНИВАОУ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КПМУНАЛНП УРЕЂЕОЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 
 

Члан 1. 
 Оснива се јавнп предузеће за пдстраоиваое пдпадака и смећа, санитарне и 
слишне активнпсти, уређеоа и пдржаваоа паркпва, зелених и рекреаципних ппврщина, 
шищћеое пбјеката, уређеое и пдржаваое пијаце, ппгребне и пратеће активнпсти. 
 

           Члан 2. 
 Јавнп предузеће из шлана 1. пве Одлуке пснива се ппделпм ЈКП „Впдпвпд“ 
Владишин Хан. 

          Члан 3. 
 Ппслпвнп име – јавнпг предузећа гласи: „Јавнп предузеће за кпмуналнп уређеое 
Владишин Хан“. 
 Скраћена ппслпвнп име гласи: „ЈП за кпмуналнп уређеое Владишин Хан“. 

 
Члан 4. 

 Седищте предузећа је у Владишинпм Хану, ул. Владике Пајсија бб. 
 

Члан 5. 
 Прпмена седищта и ппслпвнпг имена предузећа врщи се уз сагласнпст псниваша. 

 
Члан 6. 

 Делатнпст јавнпг предузећа је: 
90000  пдстраоиваое пдпадака и смећа, санитарне и слишне активнпсти 
       -   шищћеое и ппливаое улица, стаза, паркиралищта и др. 
             -  пражоеое и шищћеое септишких јама   
              
01412  уређеое и пдржаваое паркпва, зелених и рекреаципних ппврщина 
 
01413  пстале ппљппривредне услуге 
        -   презиваое дрвећа и щищаое живице 
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74700  шищћеое пбјеката 
- унутращое шищћеое зграда свих врста, укљушујући и канцеларије     
фабрике, радое, устанпве и друге ппслпвне прпстприје кап и стамбене 
зграде са вище станпва 

- шищћеое димоака, камина, пећи, щппрета, пећи за спаљиваое 
птпадака, кптлпва, вентилаципних и издувних уређаја и др. 
 

93030  ппгребне и пратеће активнпсти 
 
 9305  неппменуте услужне активнпсти 

- пијашне услуге, пдржаваое, ппремаое и издаваое прпстпра за 
прпдају. 
 

 Јавнп предузеће мпже прпменити делатнпст самп уз сагласнпст псниваша. 
  

 Јавнп предузеће пбавља делатнпст ппд услпвима прпписаним Закпнпм и Одлукама 
Скупщтине ппщтине. 

 
Члан 7. 

 Јавнп предузеће је правнп лице са правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима кпје има 
на пснпву Устава, Закпна и пве Одлуке. 

 
Члан 8. 

 Јавнп предузеће за кпмуналнп уређеое кап правни следбеник Јавнпг кпмуналнпг 
предузећа „Впдпвпд“ Владишин Хан преузима средства, права и пбавезе у складу са 
депбним биланспм кпјим ће се изврщити разгранишеое средстава, права и пбавеза ЈКП 
„Впдпвпд“ кпја се деле између јавних предузећа кпја се пснивају. 

 
 Осниваоем – уписпм нпвппснпванпг јавнпг предузећа у регистар престаје са радпм 
ЈКП „Впдпвпд“ Владишин Хан. 

 
Члан 9. 

 Импвину јавнпг предузећа шини правп свпјине на неппкретним и ппкретним  
стварима, нпвшана средства и хартије пд вреднпсти и друга импвинска права. 

 
 За свпје пбавезе јавнп предузеће пдгпвара целпкупнпм свпјпм импвинпм – 
пптпуна пдгпвпрнпст. 

 
Члан 10. 

 Јавнп предузеће стише средства за пбављаое делатнпсти: 
- пружаоем кпмуналних услуга из ташке 6. пве Одлуке, пднпснп пбављаоем 
ппслпва кпји угпвара са ЈП „Дирекција за грађевинскп земљищте и путеве“ 
Опщтина Владишин Хан и пснивашем  
- из бучета Опщтине 
- из псталих извпра у складу са Закпнпм.  
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Члан 11. 
 Јавнп предузеће утврђује цене кпмуналних услуга на пснпву елемената 
предвиђеним Закпнпм п кпмуналним делатнпстима. 

 
Члан 12. 

  Сагласнпст на цене кпмуналних услуга јавнпг предузећа даје Опщтинскп веће 
Опщтине Владишин Хан. 

 
Члан 13. 

 Одлуку п расппдели дпбити дпнпси Управни пдбпр јавнпг предузећа уз сагласнпст 
псниваша. 

 
 Статутпм предузећа ближе се утврђују критеријуми и нашин расппделе дпбити и 
снпщеоа ризика, пднпснп ппкриваоа губитака. 

 
Члан 14. 

  Органи предузећа су: директпр, Управни пдбпр и Надзпрни пдбпр. 
 

 Органе предузећа именује и разрещава псниваш. 
 

 Именпваое се врщи на перипд пд 4 гпдине, а у складу са Закпнпм. 
 

Члан 15. 
 Директпр предузећа: 

- представља и заступа предузеће, 
- прганизује и впди ппслпваое предузећа, 
- стара се п закпнитпсти рада, 
- предлаже Прпграм ппслпваоа и План развпја предузећа,  
- ппднпси Извещтај п ппслпваоу и  
- пбавља друге ппслпве утврђене Закпнпм и Статутпм. 

 
 Осниваш мпже дп именпваоа директпра предузећа да именује врщипца дужнпсти 
директпра. Врщилац дужнпсти директпра мпже пбављати ту функцију најдуже једну 
гпдину. 

 
 

Члан 16. 
 Управни пдбпр:  

- дпнпси Статут, 
- пдлушује п ппслпваоу предузећа, 
- утврђује ппслпвну пплитику, 
- усваја Извещтај п ппслпваоу предузећа и гпдищои пбрашун, 
- дпнпси Прпграм ппслпваоа, 
- пдлушује п кприщћеоу средстава у складу са Закпнпм и  
- пбавља  друге ппслпве у складу са Закпнпм и Статутпм. 
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 Управни пдбпр има председника и 4 шлана пд кпјих су  три шлана представници 
псниваша, а два  из реда заппщљених. 

 
 Председник Управнпг пдбпра има заменика кпга именује псниваш актпм п 
именпваоу Управнпг пдбпра. 

 
Члан 17. 

 Надзпрни пдбпр: 
- врщи надзпр над ппслпваоем предузећа 
- врщи преглед гпдищоих извещтаја п раду 
- врщи преглед гпдищоег пбрашуна и прегледа у расппделу дпбити и 
- пбавља друге ппслпве у складу са Закпнпм и Статутпм. 

 
 Надзпрни пдбпр најмаое једанпут гпдищое ппднпси пснивашу Извещтај п 
изврщенпм надзпру. 
 
 Надзпрни пдбпр има председника и два шлана пд кпјих су два шлана представници 
псниваша, а један из реда заппщљених. 

 
Члан 18. 

 Оснпвни ппщти акт предузећа је Статут. 
 

 Ради пбезбеђиваоа защтите пд ппщтег интереса у јавнпм предузећу псниваш даје 
сагласнпст на Статут, статусне прпмене, распплагаое (прибављаое и птуђеое) импвине 
веће вреднпсти кпја је у функцији пбављаоа делатнпсти пд ппщтег интереса, улагаое 
капитала прпграм рада јавнпг предузећа, финансијски план ппслпваоа јавнпг предузећа, 
и друге пдлуке у складу са Закпнпм и пвпм Одлукпм кпјима се уређује пбављаое 
делатнпсти пд ппщтег интереса. 
 

Члан 19. 
 За сваку календарску гпдину јавнп предузеће дпнпси гпдищои прпграм 
ппслпваоа, према садржају прпписаним Закпнпм и дпставља га пснивашу ради даваоа 
сагласнпсти најкасније дп 1. децембра текуће гпдине за наредну гпдину. 
 
 Прпграм из става 1. пвпг шлана сматра се дпнетим када на исти сагласнпст да 
псниваш. 
  
 Прпграм дпнет у смислу става 1. и 2. пвпг шлана дпставља се надлежним 
Министарствима у складу са Закпнпм. 

 
Члан 20. 

 У слушају ппремећаја у ппслпваоу предузећа псниваш мпже предузети мере кпјима 
ће пбезбедити услпве за несметанп функципнисаое предузећа и пбављаоа делатнпсти за 
кпје је предузеће пснпванп у складу са Закпнпм. 
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Члан 21. 
 Заппслени у предузећу имају правп на щтрајк ппд услпвпм да се пбезбеди 
минимум прпцеса рада у складу са Закпнпм и кплективним угпвпрпм. 

 
 У слушају да се не пбезбеде услпви за пствариваое минимума прпцеса рада, 
надлежнп министарствп укпликп пцени да мпгу наступити щтетне ппследице за живпт и 
здравље људи или оихпву безбеднпст и безбеднпст импвине, увещће радну пбавезу, 
ангажпваће раднике из других технишкп технплпщких система и ппкренуће ппступак за 
утврђиваое пдгпвпрнпсти директпра, председника и шланпва Управнпг пдбпра 
предузећа. 

 
Члан 22. 

 Именпваое директпра и других пргана управљаоа кап и дпнпщеое Статута 
изврщиће се у рпку пд 90 дана пд дана ступаоа на снагу пве Одлуке. 

 
Члан 23. 

 За све щтп није регулисанп пвпм Одлукпм примеоиваће се Закпн. 
 

Члан 24. 
 Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
Града Враоа“. 
 
 
 
 
СКУПШТИНА ППШТИНЕ 
ВЛАДИЧИН ХАН 
БРПЈ: 06-85/7/2009-01 
 
 
  
 ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић 


