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Драги суграђани,

На самом почетку иста-
као бих да сам јако поносан 
на резултате које смо заједно 
постигли у претходних годи-
ну дана.

Данас, када свечано обе-
лежавамо Дан града, жели-
мо да истакнемо све што је до 
сада учињено и да се подсети-
мо зашто се поносимо нашим 
градом и његовим напрет-
ком. Да остварени резулта-
ти у Бору нису мали, показа-
ла нам је и припрема овог 
издања где смо, због ограни-
ченог броја страна, многе од 
њих оставили неприказаним. 

Странице које су пред 
вама говоре у прилог томе да 
је ова година у Бору била из-
узетно продуктивна. Уложили 
смо значајна средства у обно-
ву путне инфраструктуре, уре-
дили школе и вртиће, рекон-
струисали дечја игралишта и 
спортске терене, издвајањи-
ма за туризам позиционира-
ли Бор на туристичкој мапи 
Србије, подстакли развој 
пољопривреде, организова-
ли бројне посећене манифе-
стације и фестивале. Подјед-
нако смо водили рачуна и о 
најстаријим и о најмлађим су-
грађанима, о здрављу, култу-
ри, спорту и свим сегментима 
живота. 

Захваљујући подршци Вла
де Републике Србије и пред
седника Александра Ву чића, 
као највећи успех сва како тре-

ба истаћи препознавање Бора 
као града будућности и носи-
оца развоја овог дела Србије.

Захвалан сам Вам на сва-
кој сугестији, подршци и ини-
цијативи које су допринеле да 
заједничким залагањем наш 
град учинимо још бољим. Ре-
зултати које смо остварили 
јесу важни, али планови за бу-
дућност су још важнији. Знам 
да можемо још више да ура-
димо за наш град и за све нас. 
Пуно посла је пред нама, а ја 
чврсто верујем у наш зајед-
нички успех. 

Уверен сам да је Бор данас 
боље место за живот и да ће 
бити још бољи, јер ћемо сви 
заједно у годинама које дола-
зе предано радити на јачању 
просперитета и напретка гра-
да и свих нас који смо његов 
неодвојив део. 

Борани и Боранке, уз 
жељу за бољу и перспектив-
нију будућност, честитам вам 
Дан града! 

Александар Миликић, 
градоначелник Бора
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АСФАЛТИРАЊЕ

За уређење путне инфраструктуре у граду 
и селима из градског буџета издвојено је 200 ми-
лиона динара. Само за уређење некатегорисаних 
путева по селима ове године је планирано 15.000 
метара кубних ризле. Уређује се и око 4.000 ме-
тара квадратних паркинг простора, замењено је 
1.600 метара ивичњака, тако да је ово почетак ве-
ликог инфраструктурног уређења града које ће 
трајати наредних пет година у оквиру плана којим 
се дефинишу динамика и приоритети у уређењу 
путне инфраструктуре, чиме ће комплетна путна 
мрежа у свим градским и сеоским месним зајед-
ницама бити реконструисана. До сада је асфалти-
рано око 11 км градских саобраћајница у оквиру 
чега је рађено и крпљење ударних рупа. За ове 
радове је уложено 93 милиона динара. У граду су 
сређиване улице: Црновршких бригада 1200 м, 
Др. Миловановића  980м, Николе Тесле (Мета-

лург)160м, Београдска (Металург) 280м, 28. март 
(НГЦ)255м, Саве Ковачевића (НГЦ) 355м, Путе-
ви на Борском језеру566м, Сокобањска (Бањско 
поље)195м, Ртањска (Бањско поље)330м, Зеле-
ни булевар115м, Моше Пијаде са усецањем ау-
тобуских стајалишта315м, Раскрсница Николе 
Пашића и 7. јула340м, Кружни ток Моше Пија-
де, Зелени булевар и Г.П.Илића740м, Раскрсница 
Николе Пашића и Пионирске180м, Раскрсница 
Николе Пашића и Пензионерске160м, Паркинг 
испред Дома културе1680м2, Раскрсница Зеле-
ни булевар и Краља Петра Првог1060м, Пар-
кинг Пета месна1780м. У Бору су саобраћајни-
це рађене по приоритетима који су установљени 
на основу користи већег броја грађана. Центар 
града и део улице Моше Пијаде добили су нови 

изглед. Радило се проширење аутобуских стаја-
лишта, замена ивичњака, као и асфалтирање де-
онице улице од кружног тока до раскрснице са 
улицом Бошка Бухе. На овај начин, а првенстве-
но проширењем аутобуских стајалишта, значај-
но су се смањиле гужве што ће утицати на расте-
рећење саобраћаја у овом делу града.Упоредо са 
радовима и радници ЈКП "3.октобар" уредили су 
зелене површине и садили цвеће, како би град 
добио лепши и уређенији изглед. У склопу обе-
лежавања хоризонталне сигнализације, у гра-
ду је извршено обележавање појединих пешач-
ких прелаза црвеном бојом са белим пругама, са 

УРЕЂУЈЕМО ГРАД И СЕЛА
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АСФАЛТИРАЊЕ

циљем да се повећава видљивост пешачких пре-
лаза како за возаче, тако и за пешаке. 

У борским селима завршено је уређење пу-
тева у дужини од 6040 метара, у шта је уложено 83 
милиона динара. Завршено је уређење путева у 
селима Горњане 1850м,Бучје – 1450м,Лука 1760м 
и Злот980м а наставља се са радовима у сели-
ма: Брестовац, Шарбановац, Шарбановац Тимок, 
Слатина и Метовница. Градоначелник града Бора 
Александар Миликић обишао је село Горњане, 
као и Луку, и уверио се да су радови на асфалти-
рању путева у овим селима текли по плану који 
је претходно направљен у договору са мештани-
ма. У оквиру фазе уређења у Злоту, асфалтиран је 
пут ка Дубрави, школско двориште, Првомајска 
улица која пролази поред амбуланте, путеви до 
гробља и пет бочних улица у центру села. Улице 
у Злоту које нису асфалтиране више од 30 година, 
су пресвучене асфалтом у циљу подизања квали-
тета самих саобраћајница, а пре свега, квалитета 
живота у самом селу.

Поред уређења путева, у граду је заврше-
на и изградња две јавне чесме у најпрометнијим 
деловима града, једна у старом центру града на 
Тргу ослобођења, а друга на платоу испред Дома 
културе. Уз чесму која је раније изграђена на дру-
гом километру у улици Моше Пијаде, на овај на-
чин је покривена зона најпрометнијих деоница 
града у којима има највише пролазника, а разма-
тра се могућност изградње јавних чесама на још 
две локације.

На свим семафорима у граду постављена је 
звучноговорна сигнализација којом ће особама 
са оштећењем у виду бити омогућено да безбед-
но пређу улицу. Из буџета града за побољшање 
квалитета живота особама са инвалидитетом ове 
године је издвојено 3,5 милиона динара.

Осим постављања звучне сигнализације на 
семафорима, дониран је гусеничар у Центру за 
социјални рад, завршено је уређење прилазне 
рампе у Дому здравља, као и изградња лифта за 
особе са инвалидитетом. За наредну годину биће 
предвиђена додатна средства да се настави и по-
дигне квалитет живота особа са инвалидитетом.

Град Бор је ове године покренуо радове 
за унапређење постојећег видео надзора како 
би тиме добио бољу контролу саобраћаја. Сред-
ства за ове намене обезбеђена су из наменских 
средстава Савета за безбедност саобраћаја града 
Бора у износу од 750.000 динара. Тренутно ради 
19 камера на седам локација које у сваком тренут-
ку приказују слику саобраћаја на градским ули-
цама.
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Град Бор издваја око 14 одсто укупног буџе-
та за образовање, а у плану је да се тренд по-
већања настави и у наредном периоду. У 2019. 
години посебна пажња је усмерена на побољ-
шању услова за развој предшколског, основног 
и средњег образовања. 

Међу значајнијим инвестицијама убраја се 
обнова фасаде на нajстaриjoj ОШ „Вук Караџић“ 
у износу од осам милиона динара, док је у ОШ „3. 
октобар“ замењена комплетна столарија која је 
коштала близу 14 милиона динара. 

Рађена је замена столарије и на вртићу 
„Бамби“ за шта је издвојено око девет милиона 
динара, као и на вртићу „Дечија радост” што је 
реализовано у сарадњи са Министарством за де-
мографију и популациону политику. Вредност тих 
радова је око осам милиона динара.

Град Бор обезбедио је и ове, као и прошле 
године  бесплатне уџбенике  за ученике од пр-
вог до четвртог разреда. Само у 2019. години  из-
двојено је близу 10 милиона динара за набавку 
уџбеника, тако да су сви ђаци нижих разреда до-
били бесплатне књиге. Купљено је 16 000 књига 
односно 1650 комплета.

Све школе су расписале и набавке за купови-
ну школских клупа и столица, а из градског буџета 
за ту намену издвојено је 11 милиона динара. Прве 
количине су већ испоручене, а до краја године ће 
нов намештај стићи у све борске основне школе.

Традиционални поклон пакети за ђаке 
прваке подељени су и ове године за 410 ђака 
првака.

Град Бор сваке године награђује и најбоље 
ученике и њихове професоре, као подстрек да 
буду још бољи. Кao и прeтхoдних гoдинa у oкви-
ру Oктoбaрских свeчaнoсти њима се уручују  при-
гoднe нoвчaнe нaгрaдe и лaп тoп рaчунaри.

УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ - ИНВЕСТИЦИЈА ЗА БУДУЋНОСТ
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– Будућнoст грaдa су млaди и дeцa зaтo и 
нajвишe улaжeмo у шкoлe и вртићe. Циљ нaм je 

OБРAЗOВAЊE НA ПРВOM MEСTУ
дa млaди имajу услoвa зa aдeквaтнo шкoлoвaњe, 
мoгућнoст дa сe рaзвиjajу и сутрaдaн буду успeш-
ни људи. У прoтeклих гoдину дaнa нajвишe нoвцa 
je издвojeнo упрaвo зa oснoвнo, срeдњoшкoлскo 
и прeдшкoлскo oбрaзoвaњe, кao штo смo дoстa 
издвojили и зa пoпулaциoну пoлитику. Ствaрaмo 
услoвe дa шкoлe буду бoљe, рaдимo рeкoнструк-
циjу шкoлских oбjeкaтa у цeлини, рaдимo нa тoмe 
дa дeцa имajу бeсплaтнe уџбeникe oд првoг дo 
чeтвртoг рaзрeдa oснoвнe шкoлe, зaнoвили 
смo клупe и стoлицe, пoбoљшaвaмo eнeргeт-
ску eфикaснoст, урeђуjeмo учиoницe. Нaрeднe 
гoдинe плaнирaмo нaбaвку и oрмaрићa и бeс-
плaтнe уџбeникe и зa учeникe oд пeтoг дo oсмoг 
рaзрeдa. Mислим дa смo нa дoбрoм путу кaдa je 
шкoлствo у питaњу– изjaвиo je Aлeксaндaр Mили-
кић, грaдoнaчeлник грaдa Бoрa.

Град Бор после пола века добиће ново 
обданиште у насељу Нови градски центар, где 
се очекује да буде смештено око 120 малишана. 

Ово обданиште ће имати развојну групу 
што досад није био случај у ниједном вртићу и 
са децом ће радити дефектолози и логопеди  ка-
зао је Александар Миликић, градоначелник гра-
да Бора.

Овај пројекат се реализује у сарадњи са Ми-
нистарством за државну управу и локалну само-
управу. За радове је издвојено 18 милиона дина-
ра од чега министарство донира 11 а преосталих 
седам милиона динара град Бор. Објекат који је 
предвиђен за вртић је површине 540 квадрата 
где ће бити смештено пет и једна развојна група, 
а очекује се упошљавање око 25 радника. 

НОВО ОБДАНИШТЕ ПОСЛЕ 
ПОЛА ВЕКА

У oквиру рeaлизaциje прojeктa „100 зa 
100“ кojим сe oбeлeжaвa и 100 гoдинa пoстojaњa 
Рoтaри Фoндaциje у Дистрикту, Maшинскoeлeк-
трoтeхничкoj шкoли у Бору дoнирaнa су три 
дeсктoп рaчунaрa и истo тoликo лaп тoпoвa, сa 
циљeм oпрeмaњa шкoлe нeoпхoднoм рaчунaр-
скoм oпрeмoм. 

ДОНАЦИЈЕ

Уз подршку Канцеларије за јавна улагања 
Град Бор очекују два велика пројекта. Набав-
ке које ће ускоро бити расписане су Пројек-
тнотехничка документација за радове на 
санацији и реконструкцији зграде школе, ра-
дионице и фискултурне сале Машинскоелек-
тротехничке школе вредног 12 милиона динара 
и Пројектнотехничка документација за радове 
на санацији целог објекта и окружења у коме 
се налазе: ОШ "Бранко Радичевић", ОШ "Све-
ти Сава" и ОШ "Видовдан" Бор у износу од 14,4 
милиона динара.

БУДУЋИ ПРОЈЕКТИ
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УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2018 /2019

ОБРАЗОВАЊЕ

Нa три нajпрoмeтниje лoкaциje у Бoру 
пoстaвљeни су билбoрди нa кojимa су сликe 
учeникa гeнeрaциje 2018/2019. гoдинe. Oвa 
идeja рeaлизoвaнa je сa нaмeрoм дa сe нajу-
спeшниjим ђaцимa укaжe чaст и дa стимула-
ција зa још боље резултате и успeхе у дaљeм 
шкoлoвaњу.

Билбoрди сe нaлaзe кoд кружнoг тoкa у 
цeнтру грaдa и нa чeтвртoм килoмeтру, кao и нa 

кoрзoу кoд згрaдe Пeнзиoнeрскoг клубa.
Грaд Бoр ће и надаље нa рaзнe нaчинe 

пoмaгaти oбрaзoвне устaнoве у грaду и сeлимa, 
и у виду финaнсиjских срeдстaвa и крoз другe 
oбликe пoмoћи, a пoсeбнa пaжњa увек ће бити нa 
учeницимa кojи нa нajбoљи нaчин прeдстављajу 
свoj грaд ширoм Србиje и вaн њeних грaницa, пo-
стижући oдличнe рeзултaтe нa тaкмичeњимa из 
свих oблaсти.

БИЛБОРДИ
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У оквиру програма „Реформа пореза на 
имовину“ који се спроводио уз подршку Владе 

Граду Бору додељена су средства у вредно-
сти од 9.518.054 динара у оквиру Програма под-
ршке за спровођење мера популационе поли-
тике. У Палати Србија организовано је свечано 
потписивање уговора, који је у име Кабинета ми-
нистра без портфеља задуженог за демографију 
и популациону политику потписала проф. др Сла-
вица Ђукић Дејановић. Основни циљ пројекта је 
усклађивање рада и родитељства, те је пројек-
том предвиђено уређење вртића „Црвенкапа”, у 
склопу кога ће се заменити столарија, извршити 
реконструкција крова, као и изместити кухиња, 
чиме ће се значајно проширити капацитет вр-
тића.

ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ 

ПОЛИТИКЕ

ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ 
РОМА

БОР МЕЂУ НАЈБОЉИМА 
У НАПЛАТИ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ

У САРАДЊИ СА…

Швајцарске и Владе Републике Србије, Бор се, 
у конкуренцији 44 општине, нашао међу пет нај-
бољих у наплати пореза на имовину. Овај проје-
кат подразумевао је проширење обухвата не-
кретнина које су биле ван пореске евиденције, 
односно повећање прихода од пореза на имо-
вину. За Бор је ово била јединствена прилика за 
уређење пореског система, а кроз овај пројекат 
приход од пореза смо увећали за 15,25%, чиме се 
повећао и број наших суграђана који су почели 
да плаћају порез. Циљ је да се од грађана при-
купљају предлози и сугестије и да се заједнич-
ки одлучује о улагањима а тиме градити будућ-
ност Бора.

Град Бор један је од 30 градова који је кроз 
пројекат „Подршка ЕУ инклузији Рома” добио 
аутомобил и лап топ рачунар за потребе мобил-
ног тима у Бору. На пријему који је организован 
у Палати Србија, свечано су уручени кључеви но-
вог возила. Свечаности уручивања возила при-
суствовали су министар за рад, социјална и бо-
рачка питања Зоран Ђорђевић и амбасадор ЕУ 
Сем Фабрици.
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У САРАДЊИ СА…
Градоначелник града Бора Александар 

Миликић са представницима Телекома Србија 
закључио је донаторски уговор, којим Телеком 
Србија обезбеђује опрему и приступне тачке два 
пута 100/20 Mbs за бесплатну WiFi зону у улици 
„Моше Пијаде” у Бору. WiFi зону може свако да 
користи и сурфује интернетом.

Посетиоци у сваком тренутку лако могу да 
се повежу на интернет уз помоћ својих мобилних 
телефона или сличних уређаја.

Представници Националне алијансе за ло-
кално економски развој (НАЛЕД) посетили су 
град Бор и одржали састанак са невладиним ор-
ганизацијама из области екологије и заштите 
животне средине. На састанку се разговарало о 
начинима сарадње и јачању капацитета невла-
диног сектора у овим областима.

Александар Миликић, градоначелник гра-
да Бора изјавио је да су буџетом за 2019. годину 
дуплирана средства за мониторинг и праћење 
квалитета ваздуха, воде и земљишта за шта је 
укупно издвојено 4,5 милиона динара. Представ-
ници НАЛЕДа су у Бору представили и Програм 
сертификације градова и општина са повољним 
пословним окружењем у југоисточној Европи 
(БФЦ) а главна тема је била учешће града Бора у 
том програму.

Градоначелник града Бора Александар Ми-
ликић нагласио је да ће БФЦ омогућити да се 
градска Управа у потпуности прилагоди потре-
бама привреде.

Данас када знамо да је РТБ Бор добио оз-
биљног стратешког партнера и када ми као град 

БЕСПЛАТНА WIFI ЗОНА

УЧЕШЋЕ ГРАДА БОРА 
У БФЦ ПРОГРАМУ

радимо урбану комасацију и идемо ка отварању 
нове индустријске зоне морамо створити и  по-
словни амбијент али и одговорност и обавезу 
локалне самоуправе да у наредних годину дана 
постави себе на ниво југоисточне Европе, да мо-
жемо бити конкурентни на тржишту и одговори-
ти сваком изазову који долази од стране инвести-
тора – рекао је Миликић.

ЗГРАДА „МУЛЕН РУЖ” 
ВЛАСНИШТВО ГРАДА БОРА

Представници Грађевинске дире кције Ср-
бије и градоначелник града Бора Александар 
Миликић потписали су уговор којим се град Бор 
обавезује да Грађевинској дирекцији Србије ис-
плати 11.530.833 динара, чиме град постаје влас-
ник стамбене зграде „Мулен Руж“. Једна од идеја 
је да овај објекат уз пре свега знања и мишљења 
струке, ставимо у намену градског обданишта, 
пословне или стамбене зоне због саме локације 
објекта.
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У САРАДЊИ СА…

Са представницима Републичке дирекције 
за имовину у сали Скупштине града потписан је 
уговор о преносу власништва над комплексом 
Стрелишта у Бору, чиме су се стекли услови за 
реализацију пројекта модернизације стрелишта. 
Према договорима са Министарством омлади-
не и спорта, средствима из републичког фонда 
финансираће се реконструкција објекта на лока-
цији Стрелишта како би Бор добио најсавреме-
нију стрељану у Србији и на Балкану. 

Град Бор је први град у Србији који је орга-
низовао дебату о нацрту антикорупцијског пла-
на са представницима Агенције за борбу про-
тив корупције, представником Повереника за 
информације од јавног значаја, врховним др-
жавним ревизором и Бироом за друштвена ис-
траживања (БИРОДИ). Од 16 тачака програма за 
борбу против корупције град Бор већ спрово-

ди пет. Битно је створити услове и правила по-
нашања по којима ће Градска управа имати од-
говорност и обавезе, али и системе за контролу 
корупције на локалном нивоу. У складу са По-
глављем 23, све локалне самоуправе у Србији ће 
морати да усвоје планове за борбу против ко-
рупције и направе тела, што је услов за улазак 
у ЕУ.

БОР ПРВИ ОРГАНИЗОВАО ДЕБАТУ О 
НАЦРТУ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА

У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА И 
КОМПЛЕКС СТРЕЛИШТЕ
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У САРАДЊИ СА…

Градоначелник града Бора Александар 
Миликић и директор Агенције за заштиту жи-
вотне средине Филип Радојевић потписали су 
Меморандум о сарадњи у области заштите жи-
вотне средине чиме се потврђује одлучност да 
сваки проблем буде решен кроз институције и 
на начин како се у демократији проблеми реша-
вају. Заштита животне средине и природе један 
је од приоритета како Републике Србије, тако 
и Града Бора, а овим споразумом обезбедиће 
се ефикаснија заштита свих елемената живот-

не средине што ће допринети и квалитетнијем 
животу грађана. Град Бор је формирао и Рад-
ну групу за решавање отворених питања веза-
них за рад и пословање Serbia Zijin Bor Copper 
и Zijin Rakita Exploration Bor. Захвални смо ком-
панији “Zijin Bor Cooper” која је од свог доласка 
запослила 257 нових радника, као и Председни-
ку Републике Србије Александру Вучићу који је 
својим напорима и пријатељским односима са 
председником НР Кине осигурао будућност ру-
дарства у Бору. 

У сали градске Скупштине потписан је уго-
вор о партнерству са немачком фондацијом 
"ETN." у циљу спровођења "Програма контро-
ле бројности паса и мачака на територији гра-
да Бора". Постигнут споразум односи се на зајед-
нички рад на контроли популације напуштених 
паса и мачака и власничких паса и мачака на ху-
мани начин. Овим уговором, Град Бор ће добити 
специјалну мобилну амбуланту у којој ће ветери-
нарска служба на терену вршити стерилизацију, 
кастрацију, регистрацију и чиповање напуште-
них паса и мачака на територији града. Град Бор 

ЕКОЛОГИЈА ПРИОРИТЕТ БОРА

БОР САРАЂУЈЕ СА 
НЕМАЧКОМ ФОНДАЦИЈОМ

је проширио и капацитет прихватилишта за на-
пуштене псе и мачке у склопу ЈКП "3.октобар" са 
100 на 220 места. У плану је изградња још једног 
прихватилишта капацитета 200 места, а донет је 
и правилник којим се регулише чување паса и 
мачака.
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Александар Вучић, председник Србије у 
оквиру кампање „Будућност Србије“ посету Бор-
ском округу отпочео је обиласком топионице ба-
кра у Бору где је нагласио да ће кинеска компа-
нија Зиђин у некадашњи РТБ Бор, сада „Serbia 
Zijin Bor Copper“ само ове године уложити 160 ми-
лиона евра, као и да се у наредних неколико го-
дина очекује улагање и до две милијарде долара. 

Председник Вучић је обишао погон топи-
онице са министром рударства и енергетике 
Александром Антићем, градоначелником града 
Бора Александром Миликићем и представници-
ма компаније Serbia Zijin Bor Copper, са којима је 
и одржао сатанак. 

На скупу у Бору који је одржан пред више 
од око пет хиљада људи, председник Србије је 
нагласио да ће бити уређена путна инфраструк-
тура као и да је од великог значаја довођење још 
једног инвеститора у Бор. 

 Наши планови су да само за годину дана 
уложимо више од 50 милиона евра у Борски 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ, ПРЕДСЕДНИК ДРЖАВЕ СРБИЈЕ 
И АНА БРНАБИЋ, ПРЕМИЈЕРКА ВЛАДЕ СРБИЈЕ

Најављена нова улагања у Борски округ

У ПОСЕТИ ГРАДУ БОРУ
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округ. Радићемо 12,5 км пута Неготин – Зајечар, 
студију изводљивости, пројекат а онда и брзу 
саобраћајницу од Параћина па до скретања за 
Шарбановац и скретања до Зајечара, да обезбе-
димо долазак инвеститора. Још много новца уло-
жићемо у локалне путеве. Уредићемо све болни-
це и домове здравља, све школе. Не живимо за 
себе, живимо за оне који долазе. Радићемо још 
боље, Србија ће бити снажнија, економски јача 
и богатија и то нико не може да спречи – рекао 
је Вучић. 

Ана Брнабић, премијерка Владе Србије 
подсетила је да је у град бакра и Борском округу 
уложено више од 10 милиона евра. 

 Уложено је у инфраструктуру, домове 
здравља, вртиће, школе, објекте културе, сти-
пендије за најталентованије младе људе, спор-
тску инфраструктуру. Овде је направљен огро-
ман успех са РТБ Бор. Од 2006. до 2009. године 

У ПОСЕТИ ГРАДУ БОРУ

четири пута су стручњаци покушавали да прива-
тизују РТБ Бор и нађу стратешког партнера, али 
безуспешно. Александар Вучић није одустајао. 
И прошле године смо нашли сјајног стратеш-
ког партнера, кинеску компанију Зиђин, једну 
од водећих светских компанија у овој области 
који су постали власници 63 одсто РТБ, гаранто-
ваних 1,26 милијарде евра инвестиција, од чега 
780 милиона долара инвестиција у прве три го-
дине и задржавање 5000 радника – казала је Бр-
набићка.

Премијерка Владе је честитала грађанима 
добијање статуса града Бора истичући да је то 
још један корак напред да Бор постане админи-
стративни, привредни и културни центар овог 
дела Србије.
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У сали градске Скупштине, градоначелник 
града Бора Александар Миликић са сарадници-
ма, угостио је потпредседника Владе Републике 
Србије и министра унутрашњих послова др Не-
бојшу Стефановића. 

Заједно са грађанима, разговарало се о 
проблемима са којима се локална самоуправа су-
очава а које би надлежни државни органи мог-
ли да реше у скоријем временском периоду. Ис-
такнути су добри програми и наглашено шта се 
још мора урадити на путу ка заједничком циљу 
за бољу будућност града Бора. 

Поред потпредседника Владе РС, састанку 
су присуствовали и на питања грађана одговара-
ли и директор ЕПСа Милорад Грчић, директор 
ЈП „Путеви Србије“ Зоран Дробњак и директор 
полиције Владимир Ребић. 

НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ 
ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ 

СРБИЈЕ И МИНИСТАР 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Истакнути добри програми

У ПОСЕТИ ГРАДУ БОРУ

Златибор Лончар, министар здра в ља оби-
шао је Општу болницу у Бору где је присуство-
вао преда ји опреме коју је тој здравственој уста
нови донирала Блиц фондација. 

Општа болница је добила донацију вредну 
110 000 евра, у виду санитетског возила и додат-
них апарата за дијагностику и рад са пaцијентима 
за очно, грудно, дечије оделење и вешерај. Дого-
ворено је да болница реши недостатак кадрова 
на дечијем оделењу и добије још два педијатра, 
јер је специфична као једна од ретких са сталним 
дежурством. 

Министар здравља је нагласио да је у прет-
ходном периоду, министарство уложило око 70 
милиона динара, за још једно санитетско возило, 
операциони сто, ултразвук и инкубатор.

ЗЛАТИБОР ЛОНЧАР 
МИНИСТАР ЗДРАВЉА
Донација Блиц фондације 

опрема за Општу болницу у Бору
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У ПОСЕТИ ГРАДУ БОРУ

Представници града Нова Градишка из 
Хрватске боравили су у Бору, где су на округлом 
столу у сали градске Скупштине, са представни-
цима локалне самоуправе разговарали о ини-
цијативама које могу помоћи даљем развоју пре-
дузетничке инфраструктуре у источној Србији. 

Идеја је да постојећи Бизнис инкубатор 
центар у Бору замени тзв. „Индустријским пар-
ком“ са циљем да се Бор развије у целини кроз 
мала и средња предузећа. Са делегацијом из 
Нове Градишке, на челу са првим човеком гра-
да Винком Гргићем, градоначелник града Бора 
Александар Миликић разговарао је и о условима 
за развој индустријске инфраструктуре. 

ДЕЛЕГАЦИЈА ГРАДА НОВА 
ГРАДИШКА ИЗ ХРВАТСКЕ

Развој предузетничке 
инфраструктуре

Градоначелник града Бора Александар Ми-
ликић са сарадницима присуствовао је 61. Седни-
ци савета Борског управног округа која је одржа-
на у Мајданпеку, где су са Зораном Михајловић, 
потпредседницом Владе Србије и министарком 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
министром за спорт и омладину Вањом Удови-
чићем вођени разговори о развоју путне, кому-
налне и спортске инфраструктуре. 

На састанку су договорене заједничке ак-
тивности и планови за даља улагања, на основу 
којих се у Бору наставља реконструкција деони-
це пута БорСелиште, пројектовати трећа трака 
на улазу у град, као и израдити пројектнотехнич-
ка документација за теретни транзитни саобраћај 
од уласка у град до железничке станице «Терет-
на Бор». 

ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ 
ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ 

СРБИЈЕ И МИНИСТАРКА 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Развој путне, комуналне и 
спортске инфраструктуре

Било је речи и о пружању помоћи у реша-
вању имовинско  правних односа између Репу-
блике и Града на свим об  је к тима, попут стадио-
на ФК «Бор».
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У ПОСЕТИ ГРАДУ БОРУ

Амбасадорка Аустралије у Србији, Њ. Е. 
Рут Стјуарт са сарадницима посетила је град 
Бор поводом пројекта оснаживања жена 
“POWER” који уз подршку аустралијске амбаса-
де реализује Удружење наставника инжењер-
ског менаџмента УНИМ. 

Град Бор је подржао овај пројекат јер је 
важно пружити подршку младим предузет-
ницима, а нарочито женама. Амбасадорка Ау-
стралије је истакла сличности које повезују 
Бор и Аустралију у којој је рударство, такође, 
најразвијенија привредна грана. 

Амбасадорка је похвалила подршку гра-
да Бора у реализацији овог пројекта и све про-
граме које град спроводи са циљем развоја 
предузетништва.

Њ. Е. РУТ СТЈУАРТ 
АМБАСАДОРКА 

АУСТРАЛИЈЕ У СРБИЈИ
Подршка женском 
предузетништву

Амбасадорка Канаде у Србији Њ.Е. Кети 
Чаба посетила је град Бор и том приликом у 
сали Скупштине града разговарало се о реали-
зованом пројекту реконструкције дечијег игра-
лишта у Бору, али и о могућностима за даљу са-
радњу између Амбасаде Канаде и града Бора. 
Вредност инвестиције је 3,2 милиона динара од 
чега је компанија „Мундоро” донирала 1,2 мили-
она динара а преосталу суму новца кроз асфал-
тирање терена, изградњу и одржавање додат-
них објеката, обезбедио је град Бор. 

Вишегодишње присуство компаније 
„Мундоро“ у Бору и њихова улагања у локалну 
заједницу показује да ова компанија себе до-
живљава као одговорно корпоративног грађа-
нина нашег града. Амбасадорка Канаде у Ср-
бији, Њ. Е. Кети Чаба, изразила је задовољство 
оствареном добром сарадњом између града 
Бора и канадске компаније.

АМБАСАДОРКА КАНАДЕ У 
СРБИЈИ Њ.Е. КЕТИ ЧАБА

Реконструкција дечијег 
игралишта
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У ПОСЕТИ ГРАДУ БОРУ

Разлог посете био је научни рад на 
расветљавању страдања пољских заробљени-
ка и учешћу пољских добровољаца у Краље-
вој војсци, као и успостављање ближе сарадње 
Амбасаде Пољске и Града Бора.

Током Другог светског рата око три сто-
тине пољских војника борило се у јединица-
ма Краљевске војске на простору Хомољских 
планина.

На састанку у сали Градске скупштине 
је истакнуто да постоји велика шанса за раз-
вијање сарадње и у области економије као и у 
погледу неговања традиције и културе.

ПАВЕЛ СОКОЛОВСКИ 
КОНЗУЛ И ШЕФ 

КОНЗУЛАРНОГ ОДЕЛЕЊА 
АМБАСАДЕ РЕПУБЛИКЕ 

ПОЉСКЕ У СРБИЈИ 
Бор развија сарадњу са 

Амбасадом Пољске

У сали Скупштине града организован је 
пријем за представнике града Вулкан из Ру-
муније на коме је потписан меморандум о са-
радњи Бора и румунског града Вулкан. 

Састанку су присуствовали и представни-
ци Министарства за рад, запошљавање, борач-
ка и социјална питања Републике Србије, де-
легација Крајове из Румуније и Ротари клубова 
Румуније, Србије и Црне Горе. 

Главна тема разговора била је могућност 
да се, под покровитељством UNESCA, у Бору 
формира заједничка канцеларија за сарадњу 
Србије и Румуније која би радила на заједнич-
ком учешћу на међународним пројектима, као 
и размени студената, ученика и професора из 
Бора, Крајове, Вулкана и Петрошана.

ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА 
ВУЛКАН ИЗ РУМУНИЈЕ

Канцеларија за сарадњу  
Србије и Румуније

Градоначелник града Бора Александар 
Миликић разговарао је са конзулом и шефом 
конзуларног оделења амбасаде Републи-
ке Пољске у Србији Павелом Соколовским о 
могућностима за сарадњу у области рудар-
ства као важној привредној грани у Бору и у 
Пољској. 
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ЗА НАШЕ НАЈМЛАЂЕ
Град Бор издваја значајна средства за раз-

вој популационе политике. Првих дана 2019. го-
дине у Бору су се родиле три бебе, две девојчице 
у новогодишњој ноћи и један дечак трећег дана 
јануара а мајке су добиле средства у висини про-
сечне зараде у Србији. Право на новчану помоћ 

незапосленим породиљама до навршене прве 
године живота детета остварило је 114 корисни-
ца које примају по 15.000 динара. Исплаћује се и 
једнократна новчана помоћ породиљама и то за 

251 жену, које добијају за прво дете 25.000, за дру-
го 40.000 а за треће и четврто по 70.000 динара. 
Одвајају се средства и за вантелесну оплодњу, 
и четири пара је добило по 250.000 динара. За 
личног пратиоца детета било је 12 корисника, 
код персоналне асистенције четири а смештај у 
дневном боравку за децу са сметњама користи-
ло је 28 а услугу помоћ у кући 25 особа. Рађена је 
реконструкција терена код ОШ “Душан Радовић” 
и изградња новог терена за баскет у насељу Ц16. 
Постављене су нове гумене подлоге на дечјем 
игралишту код Дома културе, за шта је било из-
двојено 5,2 милиона динара, а завршена је и са-
нација спортског игралишта на Трећем киломе-

тру. Нови изглед добило је и дечије игралиште у 
Партизанској улици у МЗ Ново селиште. Уређен 
је и парк у насељу V месна заједница. 

У склопу уређења дечјих и спортских игра-
лишта постављено је око 30 кошаркашких табли 
и око 20 реквизита за децу. Санирана је ограда 
на игралишту у Хомољској улици. У Оштрељу су 
постављене нове мреже за одбојку и рукометне 
голове, репарирана је постојећа и постављена 
нова табла за кош. У Шарбановцу су уређени по-
стојећи реквизити, постављен нови тобоган, док 
су спортска игралишта у том селу и у Метовници 
добила нову таблу за кош, а постојећи реквизи-
ти и клупе добили нови сјај. 
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ЗА НАШЕ ГРАЂАНЕ

Сваког четвртка, у сали градске Скупшти-
не организовани су пријеми грађана. Одржано 
је близу 40 пријема на којима је учествовало ско-
ро 1000 грађана.

Пракса пријема грађана уведена је како би 
градско руководство сагледало све захтеве, при-
медбе и сугестије суграђана, што је и главни циљ 
ових разговора. Проблеми су били углавном ко-
муналне природе, као и из области социјалне за-
штите и запошљавања.

Како би решили питање запошљавања 
грађанима су понуђене мере које локална са-
моуправа финансира путем Локалног акционог 
плана запошљавања за програме јавних радова, 
стручне праксе и самозапошљавања за који се 
издваја 30 милиона динара.

Пријеми грађана биће настављени и у на-
редном периоду.

Отварањем Лидла у Бору посао је прона-
шло око 50 Борана. У оквиру локалног плана за 
запошљавање предвиђено је 30 милиона динара 
за подстицај запошљавању и то за јавне радове 
17,5 милиона а за самозапошљавање пет милиона 
и за програм стручне праксе 7,5 милиона динара. 
Свим предвиђеним мерама ангажовано је више 
од 400 особа. То је један од начина да се млади 
људи уведу у посао и стекну неопходно знање и 
искуство за даљи рад. На јавним радовима у два 
круга запослено је 158, а код стручне праксе 45 
младих људи. Национална служба за запошља-
вање је наш партнер у овом послу. Мере само-
запошљавање и стручна пракса се суфинанси-
рају и из буџета Републике Србије.

ЗАПОШЉАВАЊЕ У БОРУ

1. СКГО  Заједно од раног узраста против дис-
криминације, вредност 66.000 евра
2. ИПА пројекат Србија  Бугарска – Теренске 
лабараторије за испитивање квалитета воде и 
земљишта
3. ИПА пројекат Србија – Румунија – Ватрога-
сна служба у прекограничној сарадњи, вред-
ност 884.000 евра
4. Министарство трговине, туризма и телеко-
муникација – Адаптација и реконструкција де-
чијег одмаралишта Савача, вредност 10.000.000 
динара
5. Република Србија – Реконструкција и до-
градња објекта Стрељане, 1.500.000 евра
6. Министарство омладине и спорта – Опре-
мање омладинског клуба, вредност 1.470.000 
динара
7. ОЕБС, УНХЦР, Европска банка и комесеријат 
за избеглице и миграције – Регионални стам-
бени пројекат, вредност 375.000 евра
8. ОЕБС, УНХЦР, Европска банка и комесеријат 
за избеглице и миграције – Регионални стам-
бени пројекат – куповина 17 готових стамбених 
једница, вредност 34.000 евра
9. Комесеријат за избеглице и миграције – От-
куп домаћинста са окућницом за ИРЛ, вред-
ност 11.000.000 динара
10. Комесеријат за избеглице и миграције – 
помоћ у грађевинском материјалу за адапта-
цију постојећих објеката – стамбених једница 
3.300.000 динара
11. Град Бор за КЗЈУ – Израда ПТД за све објекте 
о комплексу болнице 21.000.000 динара
12. Swiss pro – Програм добро управљање на ло-
калном нивоу, вредност 9.000 евра

ВАЖНИ ПРОЈЕКТИ У 
РЕАЛИЗАЦИЈИ

ПРИЈЕМИ ГРАЂАНА
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ПОЉОПРИВРЕДА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

СА ТЕРЕНА

У склопу редовних обилазака сеоских мес-
них заједница градоначелник Бора Александар 
Миликић са сарадницима одржао је низ саста-
нака са представницима свих месних заједница 
у сврху утврђивања проблема, сугестија и пред-
лога житеља ових борских села. Једна од тема 
били су и разговори везани за планирање буџе-
та и одређивање приоритета за наредну годину. 
Мештани, углавном свих борских села указали су 
на потребно решавање проблема снабдевања 
струјом, водом и проблеме путне инфраструкту-
ре.

РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ СЕЛА 
И ГРАДА

У сеоској месној заједници Шарбановац 
радило се на изградњи нове водоводне и ка-
нализационе мреже за водоснабдевање меш-
тана насеља Несторов поток, Тимок крак пре-
ма отпаду, као и Тимок крак према тунелу “Баба 
Јона”. Укупна вредност радова износи око 7,8 
милиона динара. У насељу Несторов поток око 
16 домаћинстава добило је здраву пијаћу воду.

ИЗГРАДЊА НОВЕ 
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

У 2019. години, у оквиру Програма подршке 
за спровођење пољопривредне политике и ру-
ралног развоја за град Бор, средства у Буџетском 
фонду за развој пољопривреде увећана су са 15 
на 25 милиона динара.

Мере подстицаја опредељене су на основу 
разговора и трибина које су организоване са ло-
калним пољопривредницима. 
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СПОРТ

Из градског буџета издваја се 45 мили-
она динара за финaнсирaњe гoдишњих прo-
грaмa спoртских oргaнизaциja. Суфинaнсирaју се 
рeдoвни гoдишњи и пoсeбни прoгрaми 49 спoр-
тских oргaнизaциja сa тeритoриje грaдa Бoрa и 
осам мaнифeстaциja oд интeрeсa зa Бoр. Град и 
индиректно помаже развоју спорта кроз функ-
циoнисaњe Устaнoвe Спoртски цeнтaр “Бoр “ са 
125 милиона динара годишње, што све укупно из-
носи седам одсто од укупног буџета.

Град Бор је угостио жeнску кaдeтску 
рукoмeтну рeпрeзeнтaциjу Србиje. Рукoмeтa-

БOР ГРAД СПОРТA

Нa 59. пo рeду прoглaшeњу најбољих у бoр-
скoм спoрту, најуспешнији спортиста је Срђан Пе-
шић из Боди билдинг клуба Партизан Бор, а нају-
спешнија спортисткиња Марина Младеновић из 
Кик бокс клуба Бор. За најуспешнију спортску ор-
ганизацију проглашен је Женски јуниорски ру-
кометни клуб Бор, за најбољег тренера Синиша 
Владимировић из Кик бокс клуба, а признање за 
најуспешнијег друштвено спортског радника до-
био је Бојан Радивојевић из Кошаркашког клуба 
Бор. Награду за најуспешнију спортску организа-
цију у области масовне физичке културе добио је 
Клуб за спорт и рекреацију инвалида, док су на-
граде за заслужне друштвено спортске раднике 
добили Војислав Степановић, Милутин Симић и 
постхумно Слободан Ракић. Осам признања до-
дељено је и најперспективнијим младим спорти-
стима, а посебна признања уручена су и заслуж-
ним спортским радницима и такмичарима.

Пoсeбнo признaњe припaлo je и 
грaдoнaчeлнику грaдa Бoрa Aлeксaндру Mили-
кићу, као и Игoру Jaнкoвићу, члaну Грaдскoг вeћa.

НAГРAЂEНИ НAJБOЉИ 
СПOРTИСTИ У 2018. ГOДИНИ

СПОРТСКИ ИЗАЗОВ 2019.

У склопу Eврoпске нeдeље спoртa која сe 
широм Србије oдржaла oд 23. дo 30. сeптeмбрa 
у oргaнизaциjи Oлимпиjскoг кoмитeтa Србиje 
и Mинистaрствa зa oмлaдину и спoрт, а пoд пo-
крoвитeљствoм Eврoпскe униje и компаније Ко-
каКола, град Бор је по први пут био домаћин ове 
спортске манифестације. Нa мaнифeстaциjи су сe 
прeдстaвилa 43 спoртскa клубa из града бакра.

Са прeкo 3000 младих, oднoснo 7,4 прo-
цeнaтa стaнoвништвa oбoрен је рeкoрд у брojу 
учeсникa што је Бoру дoнeло пoбeду нaд Књaжeв-
цeм. Бoр је још једном показао да је спoртски 
грaд кojи имa мнoштвo квaлитeтних клубoвa и 
тaлeнтoвaнe дeцe. Кaпитeн Бoрa у oвoм изaзoву 
била је рeпрeзeнтaтивка и успeшна спoртист-
киња у стрeљaштву Бoбaна Вeличкoвић Moм-
чилoвић.

шицe су боравиле нa припрeмaмa нa Бoрскoм 
jeзeру. За њих је организован и пријем у сали 
градске Скупштине.
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НАШЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Град Бор може бити поносан на велики број 
манифестација које се традиционално и успеш-
но одржавају дуги низ година. Неке од најзначај-
нијих су: Меморијални турнир у бодибилдингу 
и фитнесу " Новица Пауљичић", Традиционална 
манифестација "Златна свадба", Фестивал науке 
"Тимочки научни торнадо", “Улица Дечијег осме-
ха”, Богојављенско пливање за Часни крст, орга-
низовано ове године по први пут, "Зимски успон 
на Велики Крш", “Сусрети села”, Open Cup Ср-

бије Strongman, „Дани Брестовачке бање“, Међу-
народни фестивал фолклора „Златно коло“, “Са-
бор игре”, “Бакљада”, “Матурски плес”, “Дечији 
маскенбал”. Позната рок група "Кербер" наступи-
ла је у амфитеатру Дома културе на дочеку 2019.
године, а прави спектакл приредила је Светлана 

Цеца Ражњатовић. За српску Нову годину Боране 
у хали Спортског центра забављао је Мирослав 
Илић у пратњи оркестра Мише Мијатовића. Ове 
године, наш град је по први пут узео учешће у ор-

ганизацији програма обележавања Дана рудара. 
За грађане је припремљен богат културноумет-
нички програм инспирисан периодом развоја 
града и рудника у 20.веку, а у организацији уста-

нова културе и Туристичке организације града 
Бора. Борани су у вечерњим часовима уживали 
у концерту групе „Хари Мата Хари“.
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УСПЕШНА ЛОКАЛНА САМOУПРАВА

Локална самоуправа је за само две године 
уложила 5,7 милиона у медицинску опрему, а из 
буџета се издвајају средства за плате шест лека-
ра, 10 медицинских сестара, једног фармацеут-
ског техничара и једног психолога. За потребе 
рада Дома здравља, набављен је нов дефрибила-
тор, стоматолошка столица, два ЕКГ апарата, ми-
кроскоп за одељење здравствена заштита жена, 
физиодиспензер за стоматологију и бежична хе-

У периоду од 3.октобра прошле године до 
данас одржано је седам седница Скупштине гра-
да Бора. Вођена је дискусија о 222 тачке дневног 
реда у складу са којима су донети одговарајући 
акти, одлуке, решења закључци, и друго.

Градско Веће заседало је 31 пут и усвојило 
261 тачку.

ЕФИКАСАН РАД 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БОРА

Драган Жикић,председник 
Скупштине града Бора: 

 Значајни акти који су 
донети на овим седницама су 
Статут града Бора, Одлука о 
бесповратном суфинансирању 
инвестиционог одржавања и 
унапређења енергетских свој
ста ва зграда на територији гра-
да Бора. Донете су одлуке о јав-
ним расправама и локалном 
омбудсману града, као и одлуке о комуналном 
реду у Бору. Рад локалног парламента је био 
веома конструктиван и ефикасан. Одлуком о 
измени и допуни пословника о раду Скупшти-
не града Бора створени су услови за електрон-
ско вођење седница.

УЛАЖЕМО У ЗДРАВСТВО 
И БЕЗБЕДНОСТ

лио лед лампа за стоматологију, док је у свим се-
оским амбулантама уведен интернет и набавље-
на рачунарска опрема за потребе е рецепата, као 
и ЕКГ апарати за сеоске амбуланте. Нови закон 
о здравственој заштити је предвидео да се ради 
спајање Дома здравља и болнице у један систем, 
а ми ћемо на тај начин прераспоредити неопход-
не лекаре и медицинско особље унутар ове две 
установе и тиме обезбедити боље услове за ле-
чење наших суграђана. За бољи рад Полицијске 
управе у Бору потписан је Уговор којим се једно 
возило „Шкода Фабиа“, за које су издвојена сред-
ства из Фонда за безбедност саобраћаја, уз са-
гласност министарства, дало на коришћење По-
лицијској управи у Бору. 


