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Председник привременог органа општине Бор, 

на основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС” број 129/2007), члана 69. става 3 
Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” 
број 54/2009) и члана 28. Одлуке о буџету општине Бор  
за 2010.годину («Службени лист општинe Бор» број  
5/2010, 9/2010 и 12/2010), члана 3. Одлике о распуштању 
скупштине општине Бор и образовању Привременог 
органа општине Бор („Службени гласник РС“ број 
11/2010) и члана 1. Одлуке о поверавању послова 
Председнику Привременог органа општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“ број 3/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» број 5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  100.000,00 динара Удружењу 
грађана-Покрет за развој села Злот „Village“ за акцију 
чишћења Злотске реке, обзиром да такви трошкови нису 
планирани Одлуком о буџету општине Бор за 
2010.годину.   

За износ средстава од  100.000,00  динара 
смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо затечених «8.807.318,03» динара, износи 
«8.707.318,03» динара, а повећава се план позиције број 
242 за економскоу класификацију 481-“Дотације осталим 
непрофитним институцијама”,  у оквиру раздела 11-
«Невладине и друштвене организације и удружења» и 
уместо планираних  «6.000.000,00» динара износи 
“6.100.000,00 ” динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити:Одељењу за финансије 

Општинске управе, Управи за трезор и архиви.  
 

 
 
 
 
 
 
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР 
 
Број: 401- 646 /2010-II 
У Бору,  10.август  2010. године  

      
                              Председник      
                      др Жика Голубовић с.р. 
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 Председник привременог органа општине Бор, 

на основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС” број 129/2007), члана 69. става 3 
Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” 
број 54/2009) и члана 28. Одлуке о буџету општине Бор  
за 2010.годину («Службени лист општинe Бор» број  
5/2010, 9/2010 и 12/2010), члана 3. Одлике о распуштању 
скупштине општине Бор и образовању Привременог 
органа општине Бор („Службени гласник РС“ број 
11/2010), члана 1. Одлуке о поверавању послова 
Председнику Привременог органа  општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“ број 3/2010) и члана 
3.Одлуке о исплати солидарне помоћи запосленима у 
Установи Спортски центар „Бор“ Бор, у поступку 
извршења буџета донео је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» број 5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  1.203.301,89 динара Установи 
Спортски центар «Бор» Бор, као недостајућа средства  по 
захтеву за трансфер средстава од 10.08.2010.године за 
исплату солидарне помоћи са припадајућим порезом, 
свим запосленим радницима,због погоршања социјално-
економског положаја( на основу  Одлуке о исплати 
солидарне помоћи заполенима у Установи Спортски 
центар „Бор“ бр.401-636/2010-I од 09.08.2010.године).  

За износ средстава од  1.203.301,89  динара 
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва,  који 
уместо затечених  “8.707.318,03”  динара износи 
“7.504.016,14” динара, а повећава се план позиције број 
161  за економскоу класификацију 414-“Социјална 
давања запосленима-накнаде”,  у оквиру раздела 3-
«Општинска управа Бор», главе 3.6.-«Установа Спортски 
центар“Бор“ » и уместо планираних «300.000,00» динара 
износи “1.503.301,89” динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
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где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Установа Спортски центар 

“Бор“, Одељењу за финансије Општинске управе, Управи 
за трезор и архиви.  

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР 
 

Број: 401- 647 /2010-II 
У Бору,  10.август  2010. године   
      
                              Председник      
                       др Жика Голубовић с.р 
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Председник привременог органа општине Бор, 

на основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС” број 129/2007), члана 69. става 3 
Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” 
број 54/2009) и члана 28. Одлуке о буџету општине Бор  
за 2010.годину («Службени лист општинe Бор» број  
5/2010, 9/2010 и 12/2010), члана 3. Одлике о распуштању 
скупштине општине Бор и образовању Привременог 
органа општине Бор („Службени гласник РС“ број 
11/2010) и члана 1. Одлуке о поверавању послова 
Председнику Привременог органа  општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“ број 3/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» број 5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  31.326,00 динара Месној заједници 
„Бучје“ Бучје по захтеву за трансфер средстава број 17.-
01. од 02.08.2010.године, за куповину материјала  за 
уређење амбуланте, обзиром да такви трошкови нису 
планирани Одлуком о буџету општине Бор за 
2010.годину.   

 
За износ средстава од 31.326,00 динара смањује 

се план позиције број 19-Текућа резерва,  који уместо 
затечених  “7.504.016,14”  динара износи “7.472.690,14” 
динара, а повећава  се план  позиције  број  134 за 
економскоу класификацију 426-“Материјали ”,  у оквиру 
раздела 3-«Општинска управа Бор», главе 3.4.-«Месне 
заједнице-све» и уместо затечених «1.318.797,00» динара 
износи “1.350.123,00 ” динара.  

За износ из става 2 повећава се планирана 
апропријација МЗ «Бучје» Бучје из Прилога   уз Раздео 3 
, главе 3.4., подглаве 3.4.22. - Одлуке о буџету општине 
Бор  за 2010.годину – на позицији број 134 и економској 
класификацији 426 -“ Материјали ” и уместо планираних 
«30.000,00» динара износи «61.326,00» динара. 
 На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину и прилогу уз одлуку. 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: МЗ «Бучје» Бучје, Одељењу 

за финансије Општинске управе, Управи за трезор  и 
архиви . 

IV 
Ово решење објавити  у  „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР 
 
Број: 401- 652 /2010-II 
У Бору,  12.август  2010. године 
     

                           Председник       
                 др Жика Голубовић с.р. 
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Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр.54/09)  и  члана 28. Одлуке о 
буџету општине Бор  за 2010.годину («Службени лист 
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  315.507,05 динара, за исплату 
накнаде штете Џопалић Милосави, настале услед уједа 
од стране пса луталице(200.000,00 динара по Пресуди 
Апелационог суда у Београду Гж-4442/10  од 
26.05.2010.године  са затезном каматом до дана исплате, 
64.831,00 динара трошкови поступка са затезном 
каматом до дана исплате и 4.900,00 трошкови принудне 
наплате-укупно 315.507,05 динара Управа за јавна 
плаћања  је скинула  принудном наплатом са рачуна 
буџета општине Бор 10.08.2010.године). 

 
За износ средстава од  315.507,05  динара 

смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо затечених «7.472.690,14» динара, износи 
«7.157.183,09» динара, а повећава се план позиције број 
15 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и 
пенали по решењу судова и судских тела ”,  у оквиру 
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник 
општине и Општинско веће », функције 110-„Извршни и 
законодавни органи,фискални и спољни послови“  и 
уместо затечених «41.657.044,97» динара износи 
“41.972.552,02 ” динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
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III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

општинске управе, Управи за трезор и архиви. 
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

О П Ш Т И Н А    Б О Р 
 

Број: 401- 667 / 2010-II 
У Бору, 17.август  2010. године   
    

      Председник Општине Бор 
                    Небојша Виденовић с.р. 
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Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр.54/09)  и  члана 28. Одлуке о 
буџету општине Бор  за 2010.годину («Службени лист 
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  339.983,63 динара, за исплату 
накнаде штете Новаковић Десанки, настале услед уједа 
од стране пса луталице(180.000,00 динара по Решењу о 
извршењу Основног суда  у Бору И.1018/10 од 
17.05.2010.године  са затезном каматом до дана исплате, 
50.024,00 динара трошкови поступка са затезном 
каматом до дана исплате,14.400,00 динара судске таксе и 
4.900,00 трошкови принудне наплате-укупно 339.983,63 
динара Управа за јавна плаћања  је скинула  принудном 
наплатом са рачуна буџета општине Бор 
16.08.2010.године). 

За износ средстава од  339.983,63  динара 
смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо затечених «7.157.183,09» динара, износи 
«6.817.199,46» динара, а повећава се план позиције број 
15 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и 
пенали по решењу судова и судских тела ”,  у оквиру 
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник 
општине и Општинско веће », функције 110-„Извршни и 
законодавни органи,фискални и спољни послови“  и 
уместо затечених «41.972.552,02» динара износи 
“42.312.535,65 ” динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

општинске управе, Управи за трезор и архиви. 
 
 
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
О П Ш Т И Н А     Б О Р 

 
Број: 401- 668 / 2010-II 
У Бору, 17.август  2010. године    

     
   Председник Општине Бор 
                        Небојша Виденовић с.р. 
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Председник општине Бор, на основу члана 44.  
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07), члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр.54/09)  и  члана 28. Одлуке о 
буџету општине Бор  за 2010. годину («Службени лист 
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  252.225,43 динара, за исплату 
накнаде штете Стојановић Драгиши, настале услед уједа 
од стране пса луталице(180.000,00 динара по Решењу о 
извршењу Основног суда  у Бору И.1055/10 од 
09.07.2010.године  са затезном каматом до дана исплате, 
39.706,00 динара трошкови поступка са затезном 
каматом до дана исплате и 4.900,00 трошкови принудне 
наплате-укупно 252.225,43 динара Управа за јавна 
плаћања  је скинула  принудном наплатом са рачуна 
буџета општине Бор 16.08.2010.године). 

 
За износ средстава од  252.225,43  динара 

смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо затечених «6.817.199,46» динара, износи 
«6.564.974,03 » динара, а повећава се план позиције број 
15 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и 
пенали по решењу судова и судских тела ”,  у оквиру 
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник 
општине и Општинско веће », функције 110-„Извршни и 
законодавни органи,фискални и спољни послови“  и 
уместо затечених «42.312.535,65» динара износи 
“42.564.761,08” динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

општинске управе, Управи за трезор и архиви. 
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IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
О П Ш Т И Н А     Б О Р 

 
Број: 401- 669 / 2010-II 
У Бору, 17.август  2010. године   
      
   Председник Општине Бор 

              Небојша Виденовић с.р. 
 

297 
Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр.54/09)  и  члана 28. Одлуке о 
буџету општине Бор  за 2010.годину («Службени лист 
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  245.051,98 динара, за исплату 
накнаде штете Лупшић Силвани, настале услед уједа од 
стране пса луталице(200.000,00 динара по Пресуди 
Основног суда  у Бору П.229 /10 од 04.05.2010.године, 
52.640,00 динара на име паерничних трошкова 
(сразмерно успеху у спору) и 4.900,00 трошкови 
принудне наплате-укупно 245.051,98 динара Управа за 
јавна плаћања  је скинула  принудном наплатом са 
рачуна буџета општине Бор 18.08.2010.године). 

За износ средстава од  245.051,98  динара 
смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо затечених «6.564.974,03» динара, износи 
«6.319.922,05» динара, а повећава се план позиције број 
15 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и 
пенали по решењу судова и судских тела ”,  у оквиру 
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник 
општине и Општинско веће », функције 110-„Извршни и 
законодавни органи,фискални и спољни послови“  и 
уместо затечених «42.564.761,08» динара износи  
«42.809.813,06» динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

општинске управе, Управи за трезор и архиви. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
О П Ш Т И Н А     Б О Р 

 
Број: 401- 673 / 2010-II 
У Бору, 19.август  2010. године   
      
   Председник Општине Бор     
     Небојша Виденовић с.р. 

 
298 
Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр.54/09)  и  члана 28. Одлуке о 
буџету општине Бор  за 2010.годину («Службени лист 
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  68.500,00 динара Удружењу 
ликовних уметника „Ване Живадиновић Бор“, за 
програмске активности поводом манифестације „Дани 
Брестовачке бање“, обзиром да такви трошкови нису 
планирани Одлуком о буџету општине Бор за 
2010.годину.   

 
За износ средстава од  68.500,00  динара 

смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо затечених «6.319.922,05» динара, износи 
«6.251.422,05» динара, а повећава се план позиције број 
242 за економскоу класификацију 481-“Дотације осталим 
непрофитним институцијама”,  у оквиру раздела 11-
«Невладине и друштвене организације и удружења» и 
уместо планираних  «6.100.000,00» динара износи 
“6.168.500,00 ” динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити:Одељењу за финансије 

Општинске управе, Управи за трезор и архиви.  
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401- 670 / 2010-II 
У Бору, 19.август  2010. године   
      
   Председник Општине Бор 

    Небојша Виденовић с.р. 
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299 
Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр.54/09)  и  члана 28. Одлуке о 
буџету општине Бор  за 2010.годину («Службени лист 
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће», са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  260.537,76 динара ЈП „Штампа, 
радио и филм“ Бор,  за накнаду за коришћење радио 
фреквенције за период 01.01.2010.године до 
31.12.2010.године(по Решењу републичке агенције за 
телекомуникације број 1-02-416-630/10 од 
09.04.2010.године), обзиром да такви трошкови нису 
планирани Одлуком о буџету општине Бор за 
2010.годину.  

 
За износ средстава од 260.537,76 динара 

смањује се план позиције број 19-Текућа резерва,  који 
уместо затечених “6.251.422,05”  динара износи 
“5.990.884,29” динара, а повећава се план позиције број 
239-1 за економскоу класификацију 4511-“Текуће 
субвенције јавним нефинасијским предузећима”,  у 
оквиру раздела 9-1-« ЈП „Штампа ,радио и филм“ Бор» и 
уместо планираних  “13.000.000,00“ динара износи  
“13.260.537,76“ динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: ЈП „Штампа, радио и 

филм“,Одељењу за финансије Општинске управе, 
Управи за трезор и архиви.  

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Бор „. 

 
О П Ш Т И Н А     Б О Р 

 
Број: 401- 663 / 2010-II 
У Бору, 20.август  2010. године   
      
          Председник Општине Бор 

            Небојша Виденовић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 
Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр.54/09)  и  члана 28. Одлуке о 
буџету општине Бор  за 2010.годину(«Службени лист 
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  15.000,00 динара Удружењу 
грађана „ЦРНИ ВРХ 45“, за одлазак чланова удружења 
на екскурзију у Јагодину, обзиром да такви трошкови 
нису планирани Одлуком о буџету општине Бор за 
2010.годину.   

 
За износ средстава од  15.000,00  динара 

смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо затечених «5.990.884,29» динара, износи 
«5.975.884,29» динара, а повећава се план позиције број 
242 за економскоу класификацију 481-“Дотације осталим 
непрофитним институцијама”,  у оквиру раздела 11-
«Невладине и друштвене организације и удружења» и 
уместо затечених  “6.168.500,00“ динара износи 
“6.183.500,00 ” динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

Општинске управе, Управи за трезор и архиви.  
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401- 664 / 2010-II 
У Бору, 20.август  2010. године   
     

  Председник Општине Бор 
      Небојша Виденовић с.р. 
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301 
Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр.54/09)  и  члана 28. Одлуке о 
буџету општине Бор  за 2010.годину(«Службени лист 
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  8.000,00 динара КУД „РОМ“ Бор, 
за  гостовање у Вршцу, обзиром да такви трошкови нису 
планирани Одлуком о буџету општине Бор за 
2010.годину.   

 
За износ средстава од  8.000,00  динара смањује 

се план  позиције број 19-Текућа резерва, који уместо 
затечених «5.975.884,29» динара, износи «5.967.884,29» 
динара, а повећава се план позиције број 242 за 
економскоу класификацију 481-“Дотације осталим 
непрофитним институцијама”,  у оквиру раздела 11-
«Невладине и друштвене организације и удружења» и 
уместо затечених  “6.183.500,00“ динара износи 
“6.191.500,00 ” динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

Општинске управе, Управи за трезор и архиви.  
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401- 671 / 2010-II 
У Бору, 20.август  2010. године   
   

  Председник Општине Бор   
     Небојша Виденовић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 302 
Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр.54/09)  и  члана 28. Одлуке о 
буџету општине Бор  за 2010.годину («Службени лист 
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  281.009,21 динара, за исплату 
накнаде штете Mаши Лазаревић, настале услед уједа од 
стране пса луталице(200.000,00 динара по Пресуди 
Основног суда  у Бору П.165/10 од 21.04.2010.године са 
затезном каматом до дана исплате, 30.000,00 динара 
трошкови парничног поступка са затезном каматом до 
дана исплате,трошкови извршног поступка са затезно  
каматом  и 4.900,00 трошкови принудне наплате - укупно 
281.009,21 динара Управа за јавна плаћања  је скинула  
принудном наплатом са рачуна буџета општине Бор 
23.08.2010.године). 

За износ средстава од  281.009,21  динара 
смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо затечених «5.967.884,29» динара, износи 
«5.686.875,08» динара, а повећава се план позиције број 
15 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и 
пенали по решењу судова и судских тела ”,  у оквиру 
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник 
општине и Општинско веће », функције 110-„Извршни и 
законодавни органи,фискални и спољни послови“  и 
уместо затечених «42.809.813,06» динара износи  
«43.090.822,27» динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

општинске управе, Управи за трезор и архиви. 
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401- 685  / 2010-II 
У Бору, 24.август  2010. године   
      
   Председник Општине Бор 

    Небојша Виденовић с.р. 
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303 
Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр.54/09)  и  члана 28. Одлуке о 
буџету општине Бор  за 2010.годину («Службени лист 
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  85.000,00 Установи „Центар за 
културу општине Бор“, по захтеву за трансфер средстава 
бр.066 од 26.08.2010.године, за   КУД „Бранко Олар“ 
Слатина – поводом манифестације“САБОР ИГРЕ „ у 
Слатини, обзиром да такви трошкови нису планирани 
Одлуком о буџету општине Бор за 2010.годину.   

За износ средстава од  85.000,00   динара 
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва,  који 
уместо затечених “ 5.686.875,08 ”  динара износи “ 
5.601.875,08 ” динара, а повећава се план позиције број 
80 за економскоу класификацију 424 -“Специјализоване 
услуге”,  у оквиру раздела 3-«Општинска управа Бор», 
главе 3.1.-«Установе у делатности културе» и уместо 
планираних «1.730.000,00» динара износи “1.815.000,00” 
динара.  

За износ  из става 2 повећава се планирана 
апропријација  Установи „Центар за културу општине 
Бор“  из Прилога   уз Раздео 3 , главу 3.1. Одлуке о 
буџету општине Бор  за 2010.годину – подглаве 3.1.3.- 
Установа „Центар за културу општине Бор“ на позицији 
број 80 и економској класификацији 424-
“Специјализоване услуге” и уместо планираних 
«1.200.000,00» динара износи «1.285.000,00» динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину. 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Установи „Центар за 

културу општине Бор“, Одељењу за финансије ради 
реализације, Управи за трезор  и архиви . 

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Бор „. 

 
О П Ш Т И Н А     Б О Р 

 
Број: 401- 688 / 2010-II 
У Бору, 26.август  2010. године   
      
   Председник Општине Бор     
      Небојша Виденовић с.р. 
 
 

 
 

304 
Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр.54/09)  и  члана 28. Одлуке о 
буџету општине Бор  за 2010.годину(«Службени лист 
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  61.750,00 динара КУД „РОМ“ Бор, 
за  гостовање у Вршцу, обзиром да такви трошкови нису 
планирани Одлуком о буџету општине Бор за 
2010.годину.   

 
За износ средстава од  61.750,00  динара 

смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо затечених «5.601.875,08» динара, износи 
«5.540.125,08» динара, а повећава се план позиције број 
242 за економскоу класификацију 481-“Дотације осталим 
непрофитним институцијама”,  у оквиру раздела 11-
«Невладине и друштвене организације и удружења» и 
уместо затечених  “6.191.500,00“ динара износи 
“6.253.250,00 ” динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

Општинске управе, Управи за трезор и архиви.  
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401- 684 / 2010-II 
У Бору, 27.август  2010. године 

     
   Председник Општине Бор 

       Небојша Виденовић с.р. 
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305 
Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07), члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр.54/09)  и  члана 28. Одлуке о 
буџету општине Бор  за 2010.годину («Службени лист 
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  238.825,53 динара за исплату 
накнаде штете Филиповић Драгославу, настале услед 
уједа од стране пса луталице(180.000,00 динара по 
Решењу о извршењу Основног суда  у Бору И.1048/10 од 
09.07.2010.године  са затезном каматом до дана исплате,  
29.100,00 динара трошкови поступка са затезном 
каматом до дана исплате, 17.400,00 трошкови извршења 
и 4.900,00 трошкови принудне наплате - укупно 
238.825,53 динара Управа за јавна плаћања  је скинула  
принудном наплатом са рачуна буџета општине Бор 
30.08.2010.године). 

За износ средстава од  238.825,53  динара 
смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо затечених «5.540.125,08» динара, износи 
«5.301.299,55» динара, а повећава се план позиције број 
15 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и 
пенали по решењу судова и судских тела ”,  у оквиру 
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник 
општине и Општинско веће », функције 110-„Извршни и 
законодавни органи,фискални и спољни послови“  и 
уместо затечених «43.090.822,27 » динара износи 
“43.329.647,80” динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

општинске управе, Управи за трезор и архиви. 
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401- 696 / 2010-II 
У Бору, 31.август  2010. године    

     
   Председник Општине Бор 

      Небојша Виденовић с.р. 
 
 
 
 
 
 

306 
Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07), члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр.54/09)  и  члана 28. Одлуке о 
буџету општине Бор за 2010.годину («Службени лист 
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 

 
 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  47.486,00 динара ЈП „Штампа, 
радио и филм“ Бор,  за финансирање зарада особа са 
инвалидитетом (на основу  Закона о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом), обзиром да такви трошкови нису 
планирани Одлуком о буџету општине Бор за 
2010.годину.  

 
За износ средстава од 47.486,00 динара смањује 

се план позиције број 19-Текућа резерва,  који уместо 
затечених “5.301.299,55”  динара износи “5.253.813,55” 
динара, а повећава се план позиције број 239-1 за 
економскоу класификацију 4511-“Текуће субвенције 
јавним нефинасијским предузећима”,  у оквиру раздела 
9-1-« ЈП „Штампа ,радио и филм“ Бор» и уместо 
затечених  “13.260.537,76“ динара износи  
“13.308.023,76“ динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: ЈП „Штампа, радио и 

филм“,Одељењу за финансије Општинске управе, 
Управи за трезор и архиви.  

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Бор „. 

 
О П Ш Т И Н А     Б О Р 

 
Број: 401- 722 / 2010-II 
У Бору, 07.септембар  2010. године   
      
               Председник Општине Бор 

  Небојша Виденовић с.р. 
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307 
Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр.54/09)  и  члана 28. Одлуке о 
буџету општине Бор за 2010.годину («Службени лист 
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  202.960,00 динара  Општинској 
управи Бор ,  по захтеву  за плаћање  број 155/10-ОУ од 
09.09.2010.године,за хитну набавку образаца-Извод из 
МК рођених, обзиром да такви трошкови нису планирани 
Одлуком о буџету општине Бор за 2010.годину.  

 
За износ средстава од 202.960,00 динара 

смањује се план позиције број 19-Текућа резерва,  који 
уместо затечених “5.253.813,55”  динара износи 
“5.050.853,55” динара, а повећава се план позиције број 
64  за  економскоу  класификацију  426 - “Материјали”,  у 
оквиру раздела 3 - «Општинска  управа Бор»  и уместо 
планираних  “4.017.220,00“ динара  износи “4.220.180,00” 
динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину. 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Општинској управи Бор, 

Одељењу за финансије ради реализације, Управи за 
трезор  и архиви . 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401- 728 / 2010-II 
У Бору, 09.септембар  2010. године   
      
   Председник Општине Бор 

                  Небојша Виденовић с.р. 
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Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр.54/09)  и  члана 28. Одлуке о 
буџету општине Бор  за 2010.годину(«Службени лист 
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 

 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  30.000,00 динара Савезу Удружења 
бораца НОР-а –Општинском  одбору Бор, за 
обележавање најзначајнијих датума у историји српског 
народа  и ослободилачких ратова, обзиром да такви 
трошкови нису планирани Одлуком о буџету општине 
Бор за 2010.годину.   

 
За износ средстава од  30.000,00  динара 

смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо затечених «5.050.853,55» динара, износи 
«5.020.853,55» динара, а повећава се план позиције број 
242 за економскоу класификацију 481-“Дотације осталим 
непрофитним институцијама”,  у оквиру раздела 11-
«Невладине и друштвене организације и удружења» и 
уместо затечених  “6.253.250,00“ динара износи 
“6.283.250,00 ” динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

Општинске управе, Управи за трезор и архиви.  
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401- 682 / 2010-II 
У Бору, 09.септембар  2010. године 

     
                Председник Општине Бор 

  Небојша Виденовић с.р. 
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Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр.54/09)  и  члана 28. Одлуке о 
буџету општине Бор  за 2010.годину («Службени лист 
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку 
извршења буџета донео је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од  20.000,00 динара КОЛУ СРПСКИХ 
СЕСТАРА-Месни Одбор Бор , за обележавање крсне 
славе Мала Госпојина 21.09.2010.године, обзиром да 
такви трошкови нису планирани Одлуком о буџету 
општине Бор за 2010.годину.   

 
За износ средстава од  20.000,00  динара 

смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо затечених «5.020.853,55» динара, износи 
«5.000.853,55» динара, а повећава се план позиције број 
242 за економскоу класификацију 481-“Дотације осталим 
непрофитним институцијама”,  у оквиру раздела 11-
«Невладине и друштвене организације и удружења» и 
уместо затечених  “6.283.250,00“ динара износи 
“6.303.250,00 ” динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

Општинске управе, Управи за трезор и архиви.  
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 
           О П Ш Т И Н А    Б О Р 
 

Број: 401- 715 / 2010-II 
У Бору, 13.септембар  2010. године   
      
                Председник Општине Бор, 

         Небојша Виденовић, с.р. 
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