
Број 43 – 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 13. децембар 2010.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 7. децембра 2010. године, на основу члана 32 став 1 
тачка 6 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС’’, број 129/07), члана 41 став 1 тачка 2 и члана 74 став 1 
Статута градске општине Гроцка („Службени лист града 
Београда’’, бр. 42/08 и 17/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ГРОЦКА

Члан 1.
У Одлуци о Управи градске општине Гроцка („Службе-

ни лист града Београда’’, бр. 49/08, 11/09, 62-I/09 и 26/10) у 
члану 13. став 2. мења се тако да гласи:

„Одељење може део послова из области опште управе да 
организује преко месних канцеларија у насељеним местима 
Бегаљица, Болеч, Брестовик, Винча, Врчин, Гроцка, Дра-
жањ, Живковац, Заклопача, Калуђерица, Камендол, Лешта-
не, Пударци, Ритопек и Умчари’’.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда’’.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 020-6, 7. децембра 2010. године

Председник
Горан Пекарски, с. р.

Општинско веће општине Гроцка на седници одржа-
ној 3. децембра 2010. године, на основу члана 23. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС” бр. 
16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Службени гла-
сник РС” бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 
64. Статута градске општине Гроцка („Службени лист гра-
да Београда” бр. 42/2008 и 17/2010), поступајући по захте-
ву ЈКСП „Гроцка” број 2639 од 16. новембра 2010. године за 
давање сагласности на Одлуку Управног одбора о повећању 
цена комуналних услуга број 2619/3 од 12. новембра 2010. 
године донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈКСП „ГРОЦКА” О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКСП 
„Гроцка” број 2619/3 од 12. новембра 2010. године о по-
већању цена комуналних услуга.

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а са од-
луком на коју се даје сагласност и ценовником објавиће се у 
„Службеном листу града Београда”.

Општинско веће градске општине Гроцка
Број 38-6/10-2, 3. децембра 2010. године

Председник
Милан Јанковић, с. р.

Управни одбор ЈКСП „Гроцка” из Гроцке на седници одр-
жаној 12. новембра 2010. године, разматрајући Предлог за 
измену и допуни ценовника услуге грејања бр. 2615 од 12. но-
вембра 2010. године за повећање цене од 30%, на основу члана 
23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС”, бр. 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећи-
ма и обављању делатности од општег интереса („Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 
31. Статута ЈКСП „Гроцка” број 666 од 1. априла 2002. године 
донео је

ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

I/ Повећава се цена комуналних услуга и то:
– грејање за стамбени део по m²
II/ Повећање цена врши се због повећања цена енерге-

ната који се користе за грејање као и раста цена на мало у 
износу од 30%.

III/ Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
IV/ Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности 

од стране Општинског већа општине Гроцка.
V/ По добијању сагласности од оснивача, одлуку са це-

новником објавити у „Службеном листу града Београда”.

Управни одбор ЈКСП „Гроцка” – Гроцка
Број 2619/3, 12. новембра 2010. године

Председник
Ивана Стојановић, с. р.

ЦЕНОВНИК УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА

Опис Цена по m²

Стамбени део по m² 83,00

Управни одбор Јавног комунално-стамбеног 
предузећа „Гроцка”

Број 2619/4, 12. новембра 2010. године

Председник
Ивана Стојановић, с. р.

ЛАЗАРЕВАЦ

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 47. и 63. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 
и 73/10 ) и члана 24. став1. тачка 2. Статута градске општи-
не Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 
15/10) Скупштина градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 6. децембра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Лазаревац за 2010. 

годину („Службени лист града Београда”, бр. 62/09 и 26/10), 
члан 1. мења се и гласи:

Буџет градске општине Лазаревац за 2010. годину 
састоји се од:


