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  УВОДНА РЕЧ  
 

 

 
 

Драги грађани и грађанке Бора, 
 
најсрдачније вам честитам празник, дан који представља 
признање нашим суграђанима, ослободиоцима, који су нам у 
наслеђе оставили искру слободе и визију напретка и јединства. 
 
Овогодишњи Дан града обележавамо скромно, без гостију и 
празничне атмосфере, у складу епидемилошком ситуацијом која 
нас обавезује да будемо одговорни, јер је здравље наших 
грађана најбитније. 
 
Ипак, морам да истакнем да је Бор у претходних годину дана, 
упркос времену препуном изазова, али уз озбиљност, 
одговорност и солидарност наших суграђана, успео да постане 
боље и лепше место за живот. 
 
Наш задатак је да, и у времену које долази, наставимо да 
изграђујемо и развијамо Бор као модеран, просперитетан и 
гостољубив град. 
 
Зато на овај дан славимо живот, славимо здравље, славимо наш 
Бор у својим срцима! 

 
 

Александар Миликић, 
    градоначелник Бора
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БОБАНА МОМЧИЛОВИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ 

1990 – 2020. 
  
 Бор је ове године изгубио најбољег спортисту у историји спорта у граду. На нашу 
огромну жалост, заувек нас је напустила Бобана Величковић, једна од најбољих светских 
такмичарки ваздушним пиштољем у 21. веку, Олимпијка и репрезентативка Србије у 
стрељаштву. Не само српски спорт, него и светска спортска сцена којој је дала изузетан 
допринос, претрпела је ненадокнадив губитак. Својим великим достигнућима оставила је 
неизбрисив траг у историји стрељаштва и поносни смо што смо заједно величали њене 
успехе. 

Вечно ћемо је памтити и чувати од заборава! 

 

http://www.bor.rs/
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      АСФАЛТИРАЊЕ       

УРЕЂУЈЕМО ГРАД И СЕЛА 

  За уређење путне инфраструктуре у граду и селима ове године је из буџета града издвојено 300 
милиона динара. Град Бор је, упркос ванредном стању, пуним капацитетом наставио са активностима у 
оквиру Петогодишњег плана асфалтирања и уређењем путне инфраструктуре. Бор је један од ретких 
градова који је у претходне две године уредио 152 километра некатегорисаних и атарских путева, а ове 
године је за уређење некатегорисаних путева у селима предвиђено 10.000 метара кубних ризле, који су 
уређени по динамици која је претходно договорена са Саветима месних заједница. До краја реализације 
Петогодишњег плана асфалтирања  предвиђено је да комплетна путна мрежа у свим градским и сеоским 
месним заједницама буде реконструисана.  

НОВИ ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ГРАДСКЕ УЛИЦЕ 

Један од највећих 
инфраструктурних пројеката јесте 
реконструкција главне градске 
улице Моше Пијаде, која 
подразумева уређење 
коловозних површина, замену 
постојећих бехатон плоча, затим 
замену подземних инсталација, 
како топловодних, тако и 
водоводних, као и занављање 
дрвореда и проширење јавне 
расвете на пешачким прелазима. 
У овој улици планирани су сви 
елементи модерне градске 
саобаћајнице, а за наредну 
годину планира се уређење доње 
стране шеталишта и платоа 
испред Дома културе, након чега 
ће грађани добити лепшу и 
уређенију улицу какву заслужују.

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА 
У склопу свеобухватне  реконструкције улице Моше 
Пијаде, завршени су радови на замени комплетне 
магистралне водоводне цеви у дужини од око 800 
метара. Азбестне цеви замењене су 
најквалитетнијим цевима од полиетилена, којима 
ће бити решен дугогодишњи проблем губитка воде 
на том делу мреже. Завршени су и радови на 
санацији канализационе и атмосферске, водоводне 
и топловодне инсталационе мреже. 
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  АСФАЛТИРАЊЕ  
 

Активно се радило и на уређењу 
шеталишне зоне на четвртом километру града. 
Након асфалтирања пешачке стазе и постављања 
клупи дуж исте, у плану је и постављање тезги за 
продавце који ће на истим продавати искључиво 
домаће производе. Уз канделабере који су 
претходно постављени, овај део града напокон 
добија изглед какав заслужује и који ће Боранима 
омогућити да уживају у овом шеталишту. 

 

У склопу овогодишњег уређења путне 
инфраструктуре, завршена је и реконструкција 
тротоара у доњем делу града, у улици Николе 
Пашића. Овај део града, након уређења пешачке 
стазе код Железничке станице и постављања бехaтон 
коцки на потезу до Кнез Петрол пумпе, добио је 
потпуно нови, другачији и изглед какав заправо 
заслужује.  Овај трг има симболичну улогу и овим 
уређењем желимо да омогућимо да се на њему 
поново организују неки велики догађаји.

У циљу побољшања квалитета услуге паркирања у граду, израдили смо Студију паркирања са 
предлозима мера за унапређење система паркирања у Бору, која је показала да са јасним усмерењем и 
повећањем капацитета, наш град може добити ефикасан паркинг систем. У самом центру града, код градске 
пијаце, уредили смо простор од 3.500 квадратних метара за око стотину паркинг места, са циљем да 
грађанима обезбедимо боље услове паркирања, а на основу израђене Студије, у наредном периоду нас 
очекује свеобухватна организација паркинг сервиса са циљем увођења комуналног реда у овој области.  

 
 
У селима на територији града, у договору 

са Саветима месних заједница, наставило се са 
реализацијом плана асфалтирања. Уређењем 
путева у сеоским месним заједницама омогућили 
смо нашим мештанима квалитетнију и безбеднију 
путну инфраструктуру. Наредне године ћемо 
наставити са реализацијом Петогодишњег плана 
асфалтирања, а до краја 2022. године очекује се и 
завршетак свих радова на уређењу путне 
инфраструктуре на подручју града.

http://www.bor.rs/
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 ОБРАЗОВАЊЕ  

 

 

УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ПРИОРИТЕТ
 

Град Бор издваја око 20 одсто укупног буџета за 
образовање, а тренд раста издвајања средстава 
доказује да је ова област препозната као приоритет за 
улагање. И у овој години посебна пажња усмерена је 
на побољшање услова за развој предшколског, 
основног и средњег образовања. 

Локална самоуправа је и ове године 
обезбедила услове да школарци и њихови родитељи 
што лакше крену у нову школску годину. 16000 
уџбеника за 1400 ученика од првог до четвртог разреда 
основне школе и 394 прибора за наше ђаке прваке 
обезбеђено је из градског буџета, а Град ће наставити 
да унапређује услове школства како би ђаци имали 
лепше и лакше школовање. 

 

 

 

 
 

Као и сваке године, Град Бор ће и ове наградити 
најбоље ученике и њихове професоре, као подстрек да 
буду још бољи и остварују још веће успехе, a за њих су 
обезбеђене нoвчaнe нaгрaдe и лaп тoп рaчунaри. 

http://www.bor.rs/
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  ОБРАЗОВАЊЕ  

ИНВЕСТИРАМО У БУДУЋНОСТ 
 

И у 2020. години Град је наставио са 
активностима на уређењу објеката предшколског 
васпитања. Захваљујући Влади Републике Србије и 
Кабинету министра без портфеља задуженог за 
демографију и популациону политику, Град Бор је 
обезбедио учешће у пројекту који обухвата 
реконструкцију крова и ограде и уређење фасаде 
на предшколској установи "Црвенкапа", док је 
прошле године у оквиру истог пројекта завршена и 
столарија на самом објекту.  

 
Да су подједнако важне и школе у сеоским 

месним заједницама показује чињеница да смо ове 
године уредили подручне одељење основне школе 
„Ђура Јакшић“ Кривељ у Бучју подручно одељење 
ОШ „Станоје Миљковић“ Брестовац у Шарбановцу. 
На основу исказаних потреба директора школа, на 
школи у Шарбановцу завршена је реконструкција 
крова и санитарних чворова, док је у основној школи 
у Бучју уређена унутрашњост објекта, која 
подразумева санацију подова, зидова и плафона.     
 

У основној школи "3. Октобар", након замене 
столарије на самом објекту школе, нова столарија 
постављена је и на фискултурној сали. Овим радовима 
заокружене су активности на побољшању енергетске 
ефикасности свих градских основних школа са 
територије града, чиме су наши ученици, али и сви 
запослени добили знатно боље услове за рад, јер је за 
сам процес одвијања наставе важно да деца и 
просветни радници имају адекватне услове и 
стимулативно окружење. 
 

 

За најбоље ученике завршног разреда свих 
основних школа, Град Бор је обезбедио 
наградну екскурзију у главни град.  
“Желели смо да наградимо најбоље 
ученике за њихов труд и резултате које су 
постигли у досадашњем школовању, али 
и да их подстакнемо да буду још бољи и 
успешнији.“, рекао је градоначелник Бора, 
Александар Миликић.  

http://www.bor.rs/
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         ОБРАЗОВАЊЕ        

БИЛБОРДИ 

 

УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2019 /2020 
 
И ове године, на три 

најпрометније локације у граду, 
постављени су билборди на којима 
се могу видети фотографије 12 
најбољих ученика и ђака 
генерације основних и средњих 
школа у Бору. Ови ђаци су понос и 
нада нашег града, а до тог успеха 
дошли су захваљујући великом 
труду, напору и одрицању. 
 
 

 
У знак захвалности за постигнут 
успех, Град ће и ове године 
традиционално наградити 
најуспешније ђаке, а на овај начин 
желимо да подржимо младе који у 
први план стављају праве 
вредности и тиме охрабримо 
наредне генерације да постигну 
што боље резултате током 
школовања.  
 
 

 
Град ће и у будуће наставити да 
награђује најбоље ученике, као и 
да издваја значајна средства у 
области образовања, а ово треба 
да буде подстрек другим 
ученицима да се труд увек 
исплати. У част наших најбољих 
ђака, ову лепу традицију ћемо са 
сигурношћу наставити и у 
годинама које су пред нама.

http://www.bor.rs/
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 У САРАДЊИ СА...  
 

ИПА ПРОЈЕКАТ СРБИЈА – РУМУНИЈА 
 У оквиру пројекта прекограничне сарадње 
Румунија-Србија, укупне вредности око 1,7 милиона 
евра, за потребе Ватрогасно-спасилачке јединице 
Бор набављена су два најсавременија ватрогасна 
возила која ће омогућити нашим храбрим 
ватрогасцима да брже и ефикасније реагују када су у 
питању интервенције на гашењу пожара на 
територији нашег града, док ће комбиновано возило 
знатно олакшати рад Сектора за ванредне ситуације. 
Са скоро 900.000 евра, пројекат "Ватрогасна служба 
у прекограничној сарадњи" представља највреднији 
ИПА пројекат у коме је град Бор икада учествовао. 

 

ИПА ПРОЈЕКАТ СРБИЈА – БУГАРСКА 

 Два камиона смећара, која ће знатно 
олакшати посао радницима у комуналном 
предузећу "3. Октобар", набављена су преко ИПА 
пројекта „Теренске лабораторије за испитивање 
квалитета воде и земљишта“ из прекограничне 
сарадње са Бугарском. Нова возила повећаће 
ефикасност чишћења које обавља ово предузеће по 
питању сакупљања и транспорта отпада у борским 
селима. Укупна вредност овог пројекта је 178.000 
евра. 

 

ВАЖНИ ПРОЈЕКТИ  
У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

 
1. Немачка развојна банка „KfW“ – пројекат 
рехабилитације даљинског грејања 
2.  

 

ВАЖНИ ПРОЈЕКТИ  
У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

1. ИПА програм Румунија-Србија -  пројекат 
„Ватрогасна служба у прекограничној 
сарадњи“; 
2. ИПА програм Бугарска-Србија – пројекат 
„Теренска лабораторија за испитивање 
квалитета воде и земљишта“; 
3. Немачка развојна банка „KfW“ и 
Министарство рударства и енергетике РС – 
пројекат реконструкције вреловода; 
4. „Helvetas Swiss“ – пројекат „Реформа 
пореза на имовину“ - набавка ултразвучног 
апарата; 
5. OEBS, UNHCR, Европска банка и 
Комесаријат за избеглице и миграције – 
Регионални стамбени пројекат куповине 17 
стамбених јединица; 
6. Swiss Pro – програм „Добро управљање 
на локалном нивоу“; 
7. СКГО – пројекат „Приступ развоју ромске 
деце у раном узрасту уз побољшање 
социјалне укључености и борбу против 
дискриминације“; 
8. Европска банка за обнову и развој – 
пројекат енергетске ефикасности; 
9. Пројекат изградње две нове топлане; 
10. Изградња треће висинске 
зоневодоснабдевања, замена дела 
водоводне мреже и аутоматизација 
станица; 
11. Канцеларија за управљање јавним 
улагањима – пројекат реконструкције 
болнице; 
12. Пројекат изградње фабрике за прераду 
отпадних вода;  
13. Кабинет министра без потрфеља 
задуженог за демографију и популациону 
политику – пројекат уређења вртића 
„Црвенкапа“ и набавка возила за службу 
патронаже борског Дома здравља. 
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    У ПОСЕТИ ГРАДУ БОРУ  
 

 
АНА БРНАБИЋ У ПОСЕТИ ИНСТИТУТУ И КОМПАНИЈИ ЗИЂИН 

 

Приликом посете премијерке Ане Брнабић разговарали смо о даљем развоју града који, захваљујући 
компанији „Serbia Zijin Bor Copper” доо Бор, данас има стабилан буџет и може да ради на унапређењу путне 
инфраструктуре, изградњи и реконструкцији школа и установа за децу, дечјих и спортских игралишта и свега 
онога због чега можемо да кажемо да је Бор један од најразвијенијих градова у Србији. Реализација 
републичких инвестиција допринеће томе да Бор још брже и снажније настави свој развој.  

НЕДИМОВИЋ: БЕЗ УЛАГАЊА НЕМА 
ПОЉОПРИВРЕДЕ Борски пољопривредници 
разговарали су са министром Браниславом 
Недимовићем о томе како је, ослушкујући потребе 
аграра, Град Бор начинио програм по мери 
пољопривредника и ову област подигао на виши 
ниво. О томе да је Бор специфичан град и да се у 
пољопривреду мора улагати како би се она 
развијала, говори и то да се, из године у годину, 
повећава буџет у овој области и да је све више 
заинтересованих корисника, нарочито младих. 

ЂОРЂЕВИЋ: БОРСКИ ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА ЗА 
ПРИМЕР ДРУГИМ ДОМОВИМАПриликом посете 
министра Зорана Ђорђевића било је речи о томе да 
је Град у претходном периоду, на један модеран 
начин, успео да, уз помоћ Владе РС и Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Дом за стара лица стави у функцију и да он данас 
ради пуним капацитетом.  

http://www.bor.rs/
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        КОВИД-19 

БОР У ДОБА КОРОНЕ 
2020. годину обележила је борба у којој се читав свет суочио са пандемијом вируса корона и 

здравственим изазовом глобалних размера. У овим изазовним временима за све нас, изборили смо се са 
ванредним стањем, поштовали све прописане мере и из ове борбе изашли богатији за једно велико искуство. 
Град Бор одговорио је на изазов - од здравствених радника који су ризиковали своје животе у борби са 
вирусом, преко уједињених младих људи који су волонтерским радом помогли заједници, до колективног 
духа одговорности и солидарности свих грађана нашег града.  

 
 

У циљу спречавања даљег ширења епидемије 
вируса корона, Штаб за ванредне ситуације 
града Бора је, за време трајања ванредног 
стања, одржао 19 седница на којима је, у складу 
са мерама Владе Републике Србије и републичког 
Кризног штаба, донето 56 наредби, три закључка 
и једна препорука. Рад градског Штаба оцењен је 
као успешан и предузете мере допринеле су томе 
да се Бор храбро избори са овим глобалним 
изазовом.  

 

 

 
У оквиру акције "Брига о старима", Град Бор 

је у периоду ванредног стања обезбедио 7.000 
пакета подршке најстаријим суграђанима са 
најнижим примањима. Циљ ове акције био је да се 
нашим суграђанима који нису били у могућности да 
излазе из својих домова због забране кретања 
олакша период трајања ванредног стања. 

 
 

ГРАД БОР ОРГАНИЗОВАНО НА УСЛУЗИ 
НАЈСТАРИЈИМ СУГРАЂАНИМА 

Град Бор је, одмах по проглашењу ванредног 
стања, међу првим градовима  у Србији формирао 
градски Информативни и Оперативни центар са 
циљем да грађанима Бора пружи информације у вези 
са корона вирусом и старијим суграђанима олакша 
период ванредног стања. У том периоду регистровано 
је око 4.000 позива, од којих је кроз око 3.200 
интервенција пружена директна помоћ преко 
Оперативног центра Града Бора. Телефонске линије 
Инфо центра биле су доступне 24 часа дневно, а више 
од 350 волонтера Оперативног центра свакодневно је 
било на располагању нашим најстаријим суграђанима 
којима је била неопходна помоћ. Захваљујући доброј 
организацији, оперативни волонтерски тимови били су 
спремни да у сваком тренутку изађу на терен и 
одговоре на захтеве наших суграђана.  

http://www.bor.rs/


12 
www.bor.rs 

 

 

 

      НАШИ ХЕРОЈИ 
За време ванредног стања, често смо могли 

видети појединице који су својим гестовима 
враћали наду и инспирисали друге. У њихову част, 
Град Бор покренуо је акцију “НАШИ ХЕРОЈИ”, која је 
имала за циљ да укаже на све те људе међу нама 
који су показали хуманост и солидарност у време 
епидемије која нас је задесила.  
 

Наш Бор је рударски град и у њему, као таквом, увек 

можете срести неког хероја. Тако је своју несебичност и 

солидарност у време епидемије показао један локални 

предузетник. Други дан након увођења ванредног 

стања, власник Сзтр "Нивес" из Бора, Никола Цолић, 

јавио нам се са жељом да својим суграђанима донира 

заштитне маске. Преко 4.000 маски стигло је до наших 

најстаријих суграђана, волонтера, запослених у јавним 

предузећима и институцијама, и све то захваљујући 

великом срцу овог нашег суграђанина, који је желео да остане анониман у свом доброчинству, али на наше 

инсистирање пристао да, у оквиру акције "НАШИ ХЕРОЈИ", његово добро дело буде први пример хуманости.

 
Иницијатива групе грађана Борани за Бор показала 
је да смо уједињени за добробит оних којима је 
помоћ најпотребнија. Акција "Буди хуман" је прави 
пример како заједно могу да сарађују удружења, 
донатори и Град Бор, а да је жеља да се помогне 
суграђанима довољно јака показује и чињеница да 
је за двадесетак дана прикупљено више од пола 
милиона динара, а спаковано 400 пакета помоћи са 
основним животним намирницама. Већ је познато 
да су Борани заиста хумани људи са великим срцем, 
а солидарност и заједништво је оно што нас 
карактерише у овим тешким временима.    
 

 
Да у борби против корона вируса млади волонтери нису 
изостали, показао је и Бојан Ђерговић који је међу првима 
приступио градском оперативном тиму и постао волонтер, а 
онда се екипи придружила и његова девојка Марина, као и 
неколико пријатеља. Бојан је иначе успешан предузетник и 
власник фаст фоод фисх бара "Сидро" који је на располагању 
оперативном центру ставио своје доставно возило, а он и 
екипа волонтирали су у три смене, помагали старијима 
приликом куповине, а неретко је и члановима инфо и 
оперативног центра обезбедио и бесплатан оброк. Због своје 
хуманости, Бојан је наш херој! 
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Док се читав свет налазио у 
каратнтину и изолацији како би се 
заштитио, они су непрестано били 
на првој линије борбе са опасним 
вирусом. Медицински радници, 
запослени у Општој градској 
болници и Дому здравља, наши су 
хероји и треба им одати признање 
за вођење овог рата за нас. Сва 
заслуга иде њима, заправо заслуга 
иде свим медицинским 
радницама који се свакодневно 
боре за људске животе широм 
света, а у њихову част аплаудирали 
смо сваке вечери у 20 часова на 
нашим прозорима и балконима. 
Изазов је био велики, али 
заједничким снагама успели смо 
да се изборимо са њим.  

 

Они су свакодневно дежурали на четири 
локације у граду и, без обзира на снег, кишу 
или сунчан дан, увек насмејани и љубазни 
када им се обратите за дезинфекционо 
средство. Можда сте свакога дана пролазили 
крај њих, а нисте ни размислили о њиховом 
стрпљењу и пожртвовању у послу. И. 
Вуковић, С. Костадиновић, Т. Милошевски, 
Д. Костадиновић, С. Бекировић и М. 
Мариновић, запослени у ЈКП "Водовод" Бор, 
свакога дана су својим суграђанима стрпљиво точили дезинфицијенс бринући о поштовању свих 
прописаних мера заштите. Када смо их фотографисали за ову акцију, коментарисали су "Ма, нисмо ми 
хероји, само радимо свој посао." Ми смо, пак, сигурни да јесу.     

 

 

Бројни су примери, а сигурни смо да их је било још много. 
Ове странице посвећене су њима. 

 

Никола Цолић, СЗТР „Нивес“ Бор; породица Ђорђевић; 
Јасмина Хаигх, удружење родитеља „Бебиронче“; Нада 
Вулета, Јасминка Миловановић и Јелена Јоковић; група 
грађана „Борани за Бор“; Александар Мишић Френки; 
Ротари клуб Бор; Саша Човикановић, „С Инжењеринг“; 
Бојан Ђерговић, фиш бар „Сидро“; Игор Вуковић, Слађан 
Костадиновић, Тројан Милошевски, Драган Костадиновић, 

Славиша Бекировић и Милош Мариновић; Жаклина 
Радуловић и многи други. 
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Град Бор је у време ванредног 
стања отворио наменски рачун 
за донације физичких и правних 
лица на који је уплаћено 417.000 

динара . 

            КОВИД-19  

ДОНАЦИЈЕ 

 

Донација кинеске провинције Шангханг грађанима Бора 
и Мајданпека- 100.000 маски, 1.000 визира, рукавице и 
униформе. 

 

Компанија Феромонт донирала је  Граду 5.000 
заштитних маски и исто толико пари рукавица. 

Општа болница Бор добила је 100 комплета 
постељине од компаније Еко унија СН. 

 

 

1.000 литара еколошког средства за дезинфекцију 
улица и јавних површина Граду од компаније Озон веј. 

 
 
 

У циљу спречавања ширења вируса корона и 
обезбеђивања безбедности и заштите здравља 
становништва, Град Бор је у току трајања ванредног 
стања активно спроводио меру дезинфекције улица и 
јавних површина у граду и селима. Према наредби 
градског Штаба за ванредне ситуације, на недељном 
нивоу су дезинфиковане и све стамбене јединице на 
територији града, а на четири локације у граду и у 
свим селима грађанима су били доступни контејнери 
са раствором натријум хипохлорита. 

 
 

 
 

ДАЛИБОР ОРСОВАНОВИЋ 
(1977-2020) 

Након тешке борбе, битку са корона вирусом изгубио 
је наш драги пријатељ, дугогодишњи директор ЈКП 

"3.октобар" Бор. Увек ћемо га се сећати. 
Нека му је вечна слава. 
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   ЗА НАШЕ ГРАЂАНЕ     

Више од 200 милиона динара годишње Град Бор обезбеђује 
за социјалну заштиту и популациону политику, што је око 
6,5 процената укупних планираних трошкова у буџету. Првог 
дана 2020. године у Бору родио се један дечак, а мајка је 
добила средства у висини просечне зараде у Србији. 
Незапослене породиље до навршене прве године живота 
детета остварују новчану помоћ у износу од 15.000 динара 
месечно. Исплаћује се и једнократна новчана помоћ 
породиљама које добијају за прво дете 25.000, за друго 
40.000, а за треће и четврто по 70.000 динара. Одвајају се 
средства и за вантелесну оплодњу, 250.000 динара по 

покушају. 

 

 Из градског буџета финансирају се услуге 
лични пратилац за децу са сметњама у развоју, а која 
су у систему образовања, затим услуга персонални 
асистент за помоћ особама са инвалидитетом која су 
друштвено или радно ангажована, за старију 
популацију постоји услуга помоћ у кући 
(геронтодомаћице) коју град финансира преко 
Центра за социјални рад, као и услуга дневног 
боравка за децу са сметњама у развоју.  

 Град већ три године за редом издваја значајна 
средства за активну политику запошљавања, као једну 
од развојних компоненти буџета. Ове године, 30 
милиона динара издвојено је за јавне радове, стручну 
праксу намењену младим, школованим људима, као и 
за меру самозапошљавања која промовише 
предузетништво. Бор је један од градова са најбоље 
балансираном активном политиком запошљавања и 
једним од највећих износа издвојених за ове намене, 
захваљујући којима је, путем мера јавних радова, 
самозапошљавања и стручне праксе, радно ангажовано 
или упошљено око пет стотина незапослених. 

 Од планова за капитална улагања, 
најзначајнији је свакако изградња новог европског 
вртића капацитета 270 малишана у 12 васпитних 
група за који је у току израда пројектно-техничке 
документације. Очекује се и отварање новог вртића 
у насељу Нови градски центар капацитета 120 
детета у коме ће се упослити 26 радника. У склопу 
уређења игралишта, асфалтирана је подлога на 
спортским игралиштима у Шарбановцу и Злоту, 
замењена ограда на дечјем игралишту на 
3.километру, док су сви постојећи реквизити по 
потреби репарирани и добили нови сјај. 
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   КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ   

РОБНА ПИЈАЦА НА НОВОЈ ЛОКАЦИЈИ 

Део простора који је раније коришћен за продају 
половне робе потпуно је преуређен у паркинг, док су 
продавци који су се бавили продајом на овом делу, 
пребачени на нову локацију робне пијаце, у простор у 
кругу предузећа "Центроисток". Простор је 
асфалтиран и уређен за потребе продаваца, а има и 
могућност складиштења робе у магацин. Ово место, 
капацитета стотинак продајних места, омогућиће 
боље услове за трговину и продавцима и купцима. 
Задатак локалне самоуправе је да, као и до сада, 

настави са урбанистичким уређењем града и да, за оваква деценијска питања, налази решења која су у 
интересу свих грађана.  

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У МЕТОВНИЦИ  

Без обзира на пандемију корона вируса, највећи део 
планираних инвестиција у Бору и околним селима је 
реализован. Завршена је прва фаза довођења воде до 
Метовнице. Положена је примарна водоводна мрежа 
у дужини од 4300 метара, за шта је из буџета града 
издвојено 32 милиона динара, а наредне године ће 
бити положено још око 5000 метара, чиме ће вода 
доћи до самог села. На тај начин ће се обезбедити да 
око 70% домаћинстава у Метовници добије воду. У 
2021. години очекују нас велике инвестиције у 
водоводну мрежу у Бучју, Горњану и Злоту, што ће 
бити у склопу Петогодишњег плана реконструкције и развоја водоводних и канализационих мрежа на 
територији читавог града.  

СИСТЕМСКО РЕШАВАЊА ПИТАЊА ПАСА ЛУТАЛИЦА  

Ако направимо кратку ретроспективу броја паса на 
борским улицама у претходне три године, ситуација 
је следећа: 2017. године на улицама смо имали 1050 
паса, 2019. године око 850, док је данас број паса 
луталица на градским улицама нешто мањи од 650. 
То је доказ да локална самоуправа активно и 
одговорно ради на решавању овог вишедеценијског 
питања и скоро свакодневно смањује број паса на 
улицама града. Суграђанима на располагању је и 
мобилна амбуланта за стерилизацију, кастрацију, 
регистрацију и чиповање напуштених паса и мачака 

са улица. Према речима челника града, за наредну годину је у плану и изградња новог азила у коме ће бити 
места за 250 паса, што је још један корак ка успешном решавању овог питања. 
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     У СЛУЖБИ ГРАЂАНА   

НОВА ВОЗИЛА ЗА ГРАДСКЕ КОМУНАЛЦЕ 

 У склопу пројекта „Јачање капацитета комуналних 
услуга” за који је интерес препознао и Град Бор, ЈКП 
“3.октобар“ Бор набавило је ново возило за одношење 
отпада са дивљих депонија, контејнере и пластичне канте 
за прикупљање комуналног отпада. Из средстава градског 
Фонда за заштиту животне средине опредељено је 14,5 
милиона динара за набавку камиона кипера за 

одношење отпада са дивљих депонија.  

 А како би се унапредили услови за боље и ефикасније 
уређење града, и како би грађани били задовољнији истим, ЈКП 
"Водовод" је у ред својих возила паркирао и камион са платформом 
који ће радницима овог предузећа омогућити мобилнији и бржи 
рад на одржавању уличне расвете. Наставићемо да из године у 
годину радимо на модернизацији возног парка наших комуналних 
предузећа, јер то значајно олакшава рад запосленима који се брину 
о томе да наш град увек буде чист и уређен. 

 

ПРИЈЕМИ ГРАЂАНА

 Пракса пријема грађана настављена је и у периоду 
између два дана града. Близу 15 пријема грађана одржано је у 
периоду пре увођења ванредног стања, у току којег се пријеми 
грађана нису одржавали због новонастале ситуације. Питања 
суграђана који су имали прилику да изнесу своје проблеме које 
нису успели да реше кроз сам систем институција, углавном се 
тичу комуналне инфраструктуре, било је и питања из области 
социјалне заштите, запошљавања, као и питања из области 
становања. У наредном периоду је у плану и наставак недељне 
праксе пријема грађана на разговор са градоначелником и 
његовим сарадницима, у складу са епидемиолошком 
ситуацијом на територији града.

СЕРВИС „ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ“ 

 Град Бор је у претходном периоду покренуо сервис 
"ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ" како би олакшао обавештавање 
надлежних служби о стању на терену, али и унапредио 
комуникацију са грађанима. Путем овог система, становници 
свих насељених места на територији града  могу да пријаве 
било који комунални проблем или изнесу примедбу на рад 
јавних служби. Суграђани путем телефона, мејла или вибер 
апликације могу пријавити проблем достављајући опис 
проблема и фотографију са лица места. Циљ је да се кроз рад 
овог сервиса омогући грађанима да укажу на све примедбе, 
сугестије и критике како би се побољшао рад јавних служби и 
отклониле неправилности у раду.
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    РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ    

 Ослушкујући потребе аграра, Град Бор је 
последњих година начинио програме подршке по мери 
пољопривредника.  Ове године из локалног буџета за 
субвенционисање пољопривредне производње 
издвојено је 45 милиона динара, што је 60 одсто више у 
односу на прошлу годину. Mере подстицаја 
опредељене су на основу разговора и трибина које су у 
претходном периоду организоване са локалним 
пољопривредницима. 

У ПОСЕТИ НАШИМ АГРАРИМА 

 

 

 

Пољопривредни произвођачи могли су 
конкурисати за подстицајна средства за 
следеће намене: 
– куповина приплодних јуница, оваца и 
свиња, 
– куповина садница воћака и винове 
лозе; 
– куповина нових машина за заштиту 
биља, убирање усева и примарну 
обраду земљишта; 
– куповина нове опреме у пчеларству; 
– куповина нове опреме за 
узорковање, пријем, прераду и 
паковање млека и производа од млека; 
– куповина нове опреме и уређаја за 
сушење воћа, поврћа и грожђа; 
– куповина нове опреме за пријем 
воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, 
пуњење и паковање њихових 
производа; 
– куповина нове опреме за мужу, 
хлађење и чување млека; 
– куповина нових машина и опреме за 
наводњавање усева; 
– куповина нове опреме за пластенике; 
– куповина нових машина за руковање 
и транспорт чврстог, полутечног и 
течног стајњака. 

„Сигуран сам да је, поред рударства и 
туризма, пољопривреда област која ће 
знатно утицати на развој Бора у наредним 
годинама.“ рекао је градоначелник 
Александар Миликић приликом посете 
министра пољопривреде граду Бору. 
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        ГРАД ТУРИЗМА    

 
 Као  један од приоритета Града за 2020/2021. годину свакако је развој туризма. Постављање летњиковца 
на видиковцу одакле се пружа поглед на цео Лазарев кањон само је почетак инвестиција у овај крај. Како би 
унапредили развој туризма, ове године се Град оријентисао на уређење инфраструктуре. Тако је уређен и 
асфалтиран пут до планине Стол и Лазареве пећине, у Зоолошком врту завршено је асфалтирање стаза, као и 
потпуно реновирано одмаралиште на Савачи. Израђена је и петогодишња стратегија развоја туризма, као кровни 
акт и стратешки основ за дугорочна улагања у развој туризма. 
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   УЛАГАЊА У КУЛТУРУ     

        
 

 Град Бор се, као мултикултурална средина, на различите начине труди да, како кроз рад установа, тако и 
подршком удружењима из области културе, негује културну баштину и традицију, али и унапреди услове за 
развој културног и уметничког стваралаштва. Већ трећу годину за редом, успешно се реализује конкурс за 
пројекте у области културе путем кога је ове године 18 пројеката удружења и појединаца из области културе 
финансирано из буџета града. 

 

 Када је реч о инвестицијама, у Музеју 
рударства и металургије, уз сагласност Завода за 
заштиту споменика културе, урађена је 
хидроизолација крова и замењена комплетна 
столарија, док је Народна библиотека, након 
кречења просторија, добила нову лед расвету и 
уређена је сала за програме.  
 
 

 

 
 Набавком дигиталног пројектора за биоскоп 
„Звезда“, град бакра добио је редовне филмске 
пројекције, а љубитељи седме уметности могућност 
да уживају у најновијим филмским пројекцијама, 
чиме jе значајно унапређена културна понуда града. 
Центар за културу града Бора издао је и капитално 
дело- монографију „Бор и околина“ аутора Слободана 
Љ.Јовановића. 
 

 

 

 

 Константним улагањима у Домове културе у 
сеоским месним заједницама, Град омогућава добре 
услове културно-уметничким друштвима за несметан 
рад и очување изворног стваралаштва. Тако су у 
протеклом периоду из буџета града издвојена средства 
за уређење Домова културе у Слатини и Доњој Белој 
Реци, као и вишенаменске сале у Метовници. 
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          СПОРТСКИ ГРАД        
Из градског буџета издваја се 60 милиона динара за финaнсирaњe гoдишњих и пoсeбних 

прoгрaма 53 спoртске oргaнизaциjе сa тeритoриje грaдa Бoрa. Град и индиректно помаже развоју 
спорта кроз функциoнисaњe Устaнoвe Спoртски цeнтaр “Бoр“ са 125 милиона динара годишње, 
што све укупно износи седам одсто од укупног буџета. 

    

 

    

ЕВРОПСКА НЕДЕЉА СПОРТА 

 Низом активности, под слоганом “Буди 
активан” у Бору је од 23. до 30. септембра 
обележена Европска недеља спорта. Европску 
недељу спорта у граду бакра отворио је Тим 
креативних идеја часом јоге, а одржани су и часови 
физичког васпитања основних школа, потом јавни 
тренинзи ЖЈРК Бор РТБ, ОК Винер, ФК Мали Бор и 
КК Бор РТБ, као и фитнес-аеробик тренинг  
удружења Голд џим. Упркос условима у којима је 
догађај одржан, Бор је још једном показао да је 
град спорта и врхунских спортиста.  
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НАШЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

КУЛТУРНИ КАЛЕНДАР УСЛОВЉЕН КОРОНОМ 
 Календар културних дешавања значајно је 
био редукован услед пандемије вируса корона, те 
највећи број важнијих традиционалних 
манифестација као што су Сусрети села, Дани 
Брестовачке бање, Борско културно лето, ове године, 
нажалост, нису одржане. Ипак, културне установе 
успеле су да постојећи програм преселе на онлајн 
платформе и да тако културни садржаји ипак дођу до 
публике. У периоду између два Дана града, Град је 
успео да организује поједине манифестације које су 
само део традиционалног богатог културног 
програма. 

 

    
 

Позната поп група "Тропико бенд" наступила је у амфитеатру Дома културе на дочеку 2020. 
године, док је поводом Дана жена у сали биоскопа „Звезда“ организован концерт Џенана 
Лончаревића. Организована је и традиционална манифестација "Златна свадба" којом је педесет 
парова венчаних 1969.године обележило педесет година заједничког живота.  

 

    
Другу годину за редом Град је у своје традиционалне манифестације уврстио и организацију 

Богојављенског пливања за Часни крст на Борском језеру. Главна градска улица била је „Улица дечјег 
осмеха“, на којој борски малишани организују изложбу новогодишњих радова и честитки. 
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ЕФИКАСАН РАД 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БОРА 

УСПЕШНА ЛОКАЛНА САМOУПРАВА 

 

 

У периоду од 3.октобра прошле године до данас одржано је шест седница Скупштине града 
Бора. Вођена је дискусија о 138 тачака дневног реда у складу са којима су донети одговарајући 
акти, одлуке, решења закључци, и друго. 

 
 

УЛАЖЕМО У ЗДРАВСТВО 

 Из буџета града финансира се шест лекара, 10 
медицинских сестара, један фармацеутски техничар и 
један психолог. Град  је, путем пројекта који је 
финансира Кабинет министра без портфеља за 
демографију и популациону политику, за потребе 
Патронажне службе Дома здравља набавио возило за 
превоз пацијената вредно 1,3 милиона динара, а у 
току је реализација пројекта „Реформа пореза на 
имовину“ путем кога ће Служба за здравствену 
заштиту жена добити ултразвучни апарат.  

Драган Жикић,председник Скупштине града Бора: 
Неки од значајнијих аката који су донети на овим 

седницама су: Одлука о буџету града Бора за 
2020.годину, Одлука о усвајању плана капиталних 

инвестиција града Бора за период 2020-2022.године, 
Одлука о изради плана развоја града Бора за период 

2021-2028.године, Одлука о измени и допуни просторног 
плана, Одлука о утврђивању назива улица и тргова на 

територији града Бора, и многи други. 
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