
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), 

члана 4.,5. и 65 став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 

2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), као и члана 41. 

став 1. тачка 9. Статута општине Владичин Хан (Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 

и 8/09 и „Службени гласник Града Врања 11/2013), на седници Скупштине општине Владичин Хан 

која је одржана дана 05.12.2013 године донета је следећа 

 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ 

ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

предузећа за комунално уређење Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 18/2013) 

тако што се у члану 12., став   2. мења и гласи: 

„Осим наведене претежне делатности ЈП за комунално уређење ће се бавити и другим 

делатностима као што су: 

- 01 Пољопривредна производња, лов и пратиће услужне делатности; 

- 01.2 Гајење вишегодишњих биљака; 

- 01.24 гајење јабучастог и коштичавог воћа; 

- 01.3 гајење садног материјала; 

- 01.30 гајење садног материјала; 

- 01.61 услужне делатности у гајењу усева и засада; 

- 43. 3  завршни грађевинско-занатски радови; 

- 43.11 рушење објеката – рушење и демонтажа зграда и других објеката; 

- 46.31 трговина на велико воћем и поврћем; 

 - 52.21  услужне делатности у копненом саобраћају; 

-  81.21 услуге редовног чишћења зграда; 

-  81.2   услуге чишћења; 

-  81.22  услуге осталог чишћења зграда и опреме; 

-  81.29  услуге осталог чишћења; 

 -   81.30 услуге уређења и одржавања околине; 

            -   82.99 остале услужне активности подршке пословања; 

- непоменуте услужне активности 

- пијачне услуге, одржавање, опремање и издавање простора за продају 

-    96.03  погребне и сродне делатности;  

 

Члан 2. 

Остали чланови Одлуке остају непромењени. 

 

Члан 3. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику града 

Врања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ПРЕДСЕДНИЦА,    

ВЛАДИЧИН ХАН Данијела Поповић 

БРОЈ: 06-127/14/2013-01                                                                                            


