Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 12. марта 2012.
године, на основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег инереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05-испр. и 123/07-др. закон), Закона о класификацији делатности („Службени
гласник РС“, број 104/09), Уредбе о класификацији делатности („Службени гласник
РС“, број 54/10), Уредбе о методологији за разврставање јединица разврставања
према класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/10) и члана 18.
Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 40/10пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу,
дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила (број 06-57/89-I од
27.6.1989. године и „Службени лист града Београда“, бр. 24/01, 28/02, 11/04 и 13/05), у
називу одлуке после речи “зеленила“ додају се речи: „ „Младеновац“, Младеновац“.
Члан 2.
У тексту одлуке испред речи „општине“ додаје се реч „градске“.
Члан 3.
У члану 3. речи: „улица Живомира Савковића“ замењују се речима: „ улица
Краљице Марије“.
Члан 4.
Члан 5. мења се и гласи:
„ Претежна делатност предузећа је:
- 3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Предузеће обавља и следеће делатности:
- 3700 Уклањање отпадних вода
- 3811 Скупљање отпада који није опасан
- 3821 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 3832 Поновна употреба разврстаних материјала
- 4211 Изградња путева и аутопутева
- 4221 Изградња цевовода
- 4299 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 4311 Рушење објеката
- 4312 Припремна градилишта
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих
система
- 4399 Остали непоменути специфични грађевински радови

- 4511 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
- 4519 Трговина осталим моторним возилима
- 4520 Одржавање и поправка моторних возила
- 4673 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном
опремом
- 4674 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима,
опремом и прибором за грејање
- 4677 Трговина на велико отпацима и остацима
- 4778 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим
продавницама
- 4941 Друмски превоз терета
- 7111 Архитетонска делатност
- 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 8129 Услуге осталог чишћења
- 8130 Услуге уређења и одржавања околине
- 9603 Погребне и сродне делатности.“
Члан 5.
У члану 18. став 2. речи: „Законом о предузећима“ замењују се речима:
„законским прописима“.
Члан 6.
У члану 24. речи: „Закона о предузећима“ замењују се речима „закона којим се
уређују питања“.
Члан 7.
У члану 28. реч „савезним“ брише се .
Члан 8.
Овлашћује се Служба за скупштинске послове Управе градске општине
Младеновац да сачини пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила
„Младеновац“, Младеновац.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Београда“.
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