
        

На основу чл. 31. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса (“Сл. гласник РС”, бр.25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) чл. 32. Закона о 

локалној самоуправи  (“Сл.гласник РС”, бр.129/07), чл.41. и 138. Статута Општине Владичин 

Хан (“Сл.гласник Пчињског округа”, бр.21/08 и 8/09), Скупштина општине Владичин Хан, на 

седници одржаној дана 14.09.2010.године донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине 

Владичин Хан (“Општински сл.гласник”, бр.12/94 и Службени гласник Пчињског округа 

бр.19/2001) преамбула Одлуке мења се и гласи: 

“На основу чл. 4. ст. 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса(“Сл.гласник РС”, бр.25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), чл.91. ст.1. Закона о 

планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.72/2009 и 81/2009) чл.2. ст. 1. тач. 50., чл. 5. ст.1. 

тач. 3. и 4. и чл.5. ст.4. и 5. Закона о јавним путевима (“Сл.гласник РС”, бр.101/2005), чл. 41. 

ст.1. тач. 15. и чл. 138. Статута  Општине Владичин Хан (“Сл.гласник Пчињског округа “, 

бр.21/08 и 8/09).  

Члан 2. 

 У чл.9. наведене Одлуке у ставу 1. додаје се нова тачка која гласи:  

 63214 Услуге у друмском саобраћају. 

          Члан 3. 

 Члан 6. наведене Одлуке мења се и гласи: 

 “Обезбеђивање заштите општег интереса у Предузећу  врши се уз сагласност 

надлежног органа јединице локалне самоуправе у складу са чл.27. и 28. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса. 

Члан 4. 

 Члан 6а. наведене Одлуке мења се и гласи: 

  



 

 “Оснивач даје сагласност на Статут, годишњи програм пословања, дугорочне, 

средњорочне и годишњи план развоја предузећа, располагање имовином веће вредности 

(прибављање и отуђење ) која је у непосредној функцији обављања делатности од општег 

интереса предузећа, статусне промене Предузећа, критеријуме за расподелу добити  и др. 

Одлуке у складу са Законом. 

 Предузеће упућује служби Скупштине и Општинском већу захтев за давање 

сагласности на акта из претходног става овог члана. 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Сл.гласнику Града 

Врања”. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 
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