30. децембар 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 59 – 33

Остварене уштеде из става 1. овог члана не могу се испаћивати у већем износу од износа потребног за исплату
једног месечног платног фонда директног и индиректног
корисника буџетских средстава и то на крају буџетске године.
Средства остварена од уштеде преусмеравају се у корист
апропријације економске класификације 416 – награде запосленима и остали посебни расходи на терет апропријације чији се износ умањује, о чему одлучује председник
општине.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Члан 26.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне
приходе у износу већем од износа исказаном у чл.10. ове
одлуке могу користити средства из додатних прихода до
нивоа до ког су та средства остварена, а за намене утврђене
овом одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе утврђене у члану 10. ове одлуке , апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Општинско веће општине Гроцка, на седници одржаној
дана 28. децембра 2011. 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 гласник РС” бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана
64. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града
Београда” бр. 42/2008 и 17/2010), поступајући по захтеву ЈП
„Водовод и канализација” Гроцка број 3225 од 23. децембра
2011. године за давање сагласности на Одлуку Управног одбора о повећању цена услуга број 3218/2 од 22. децембра
2011. године донело је

Члан 27.
Распоред остварених прихода и примања врши се тромесечним планом за извршење буџета који доноси Одељење
за финансије.
Корисници буџета могу преузети обавезе у границама
прописаних квота за свако тромесечје.
Члaн 28.
У случају недовољног прилива средстава буџета, за редовно измиривање обавеза, буџет може користити краткорочне позајмице.
За финансирање капиталних инвестиционих расхода
општина се може задуживати код домаћих или иностраних
поверилаца у складу и под условима утврђених у чл. 33-37.
Закона о јавном дугу.
Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује
се од 1. јануара 2012. године.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 401-404, 28. децембра 2011. године
Председник
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка, на седници одржаној дана 28. децембра 2011. године, на основу чл. 77. и
80. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/2010) и члана 41. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08 и
17/2010) донела је

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Члан 1.
У Статуту градске општине Гроцка („Службени лист
града Београда”, бр. 42/08 и 17/2010), мења се члан 36. тако
што уместо броја „39” треба да стоји број „35”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број: 110-12, 28. децембра 2011. године
Председник
Горан Пекарски, с. р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ГРОЦКА
О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА УСЛУГА
1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка број 3218 од 22. децембра
2011. године о повећању цена услуга за 2012. годину.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а са одлуком на коју се даје сагласност и ценовником објавиће се у
„Службеном листу града Београда”.
Општинско веће градске општине Гроцка
Број 38-14, 28. децембра 2011. године
Председник
Милан Јанковић, с. р.

На седници Управног одбора ЈП „Водовод и канализација”
Гроцка, одржаној 22. децембра 2011. године, имајући у виду
иникаторе раста потрошачких цена за 2012. годину, а у вези
Предлога ценовника услуга бр. 3212 од 22. децембра 2011. године, након спроведене расправе Управни одбор ЈП „Водовод
и канализација” Гроцка је на основу члана 31. Статута предузећа и члана 17. Пословника о раду УО, донео следећу

ОДЛУКУ
1. Усваја се Ценовник услуга за 2012. годину, са
увећањем досадашњих цена услуга ЈП „Водовод и канализација” – Гроцка за 4%;
2. Ова одлука ће се примењивати од 1. јануара 2012. године, а по добијању сагласности од стране надлежног органа оснивача – градске општине Гроцка.
Јавно предузеће „Водовод и канализација”
Број 3218/2, 22. децембра 2011. године
Председник
Миланче Пантелић, с. р.

