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СПЕЦИЈАЛНО ИЗДАЊЕ

ПРOГЛАШЕНА ПРВА ИЗБОРНА ЛИСТА У БОРУ
Општинска изборна комисија у Бору потврдила је 17. јануара прву изборну листу са прикупљеним потписима
грађана за предстојеће локалне изборе у општини Бор: то је листа Александар Вучић - Зато што волимо Бор Српска напредна странка - Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије, коју су подржали и коалициони
партнери: Јединствена Србија, Партија уједињених пензионера Србије и Покрет снага Србије

С

амо дан након
што је председница
Народне
Скупштине Републике
Србије расписала локалне изборе у Бору
за 4. март и након што
је та одлука објављена у Службеном гласнику, чланови коалиције Српске напредне
странке,
Социјалистичке партије Србије,
Јединствене
Србије,
Партије
уједињених
пензионера Србије и
Покрета снага Србије
предали су Општинској изборној комисији учешће на локалним
Коалиција која на са изборном паролом
у Бору прикупљене изборима у Бору, 4. предстојећим локал- „Зато што волимо Бор“
потписе грађана за марта.
ним изборима наступа предала је изборној

комисији 1.315 оверених потписа грађана,
а први на листи испред Српске напредне
странке је Небојша Виденовић, директор Рудника бакра Бор.
Према његовим речима, предстојећа кампања биће, од стране
ове коалиције вођена у
фер и коректном духу,
а грађани ће имати
прилику да чују више
о програму, намерама
и ономе што ће коалиција даље учинити за
грађане Бора.

ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР

Александар ВУЧИЋ - Зато што волимо Бор - Српска напредна странка - Ивица ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије
1. Небојша ВИДЕНОВИЋ, дипл. инг. машинстава;
2. Ирена БОГДАНОВИЋ, главна сестра Опште болнице Бор ;
3. Радоје ПАНТОВИЋ, редовни професор;
4. Драган ЖИКИЋ, дипл. инг. металургије;
5. Јелена МАРИНКОВИЋ-СТОЈИЛКОВИЋ, дипл.инг.
металургије;
6. Александар МИЛИКИЋ, дипл. инг. индустријске информатике;
7. Видоје АДАМОВИЋ, дипл.инг рударства;
8. Татјана ЖИВКОВИЋ,дипл.инг. технологије;
9. Златан МЕЈЛАНОВИЋ,ел.техничар енергетике;
10. Добрица ЂУРИЋ, дипл. Економиста;
11. Милијана МАРКОВИЋ, медицинска сестра-техничар;
12. Владан НОВОВИЋ, дипл.политиколог;
13. Владимир СТАНКОВИЋ, просветни радник;
14. Александра СТОЈАНОВИЋ-ЧУЛИНОВИЋ дипл. инг.
саобраћаја-мастер ;
15. Ивица АНЂЕЛОВИЋ, спец.струк.инг.машинства;
16. Дејан НЕСТОРОВИЋ, пословођа Топионице ;
17. Јасмина ОРЛИЋ, економиста;

18. Бранко ПЕРИЋ, дипл. економиста;
19. Тијана ЉУБИСАВЉЕВИЋ, мастер дипл. економиста;
20. Славко ЖУНКЕЈЕВИЋ, ел. механичар;
21. Радмила ЗАЈКЕСКОВИЋ, приватни предузетник;
22. Милан СТОЈАНОВИЋ, професор разредне наставе;
23. Виолета ЈАНКОВИЋ, мастер инжењер менаџмента;
24. Драган АНТАНАСКОВИЋ, аутомеханичар;
25. Жељко ЈОЦИЋ, угоститељ;
26. Јасна ЋИРИЋ, дипломирани правник;
27. Зуди ЈАГУПОСКИ, пензионер;
28. Миломир МИЛАНОВИЋ, машински техничар;
29. Маја УРОШЕВИЋ, дипломирани економиста;
30. Јела МИЛИЋ, пензионер;
31. Александар БАЧИЛОВИЋ, апсолвент;
32. Драгана СТРАХИЊИЋ, кувар;
33. Весна ПРЕДИЋ-ПЕТРОВИЋ, економиста;
34. Милован СТУПАР, помоћник директора РББ;
35. Маја АДАМОВИЋ, економиста;
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НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПОДУХВАТ
ЕКОНОМИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ

Најзначајнији привредни, еколошки и друштвени помак у
Општини Бор у минулих неколико деценија била је изградња
нове топионице и фабрике сумпорне киселине у Рударско
топионичарском басену Бор.

Н

екада најзагађенији град у Србији и Европи, у коме је
концентрација
сумпор
диоксида у ваздуху често
била двадесет и више пута
већа од законом прописане, постао је, пуштањем у
рад нових пирометалуршких погона, крајем 2014.
године, један од најчистијих градова. Током 2016.
и 2017. године концентрација сумпор диоксида у
ваздуху, према подацима
са пет мерних станица,
била је константно испод
дозвољене границе, а Бор
је од републичке Агенције
за заштиту животне средине добио награду као
најчистији град и показао
највећи напредак у очувању животне средине.
Највећи проблем Борана и
њихове деце, загађен ваздух, на тај начин је трајно
решен.
Изградња нове топионице и фабрике сумпорне
киселине трајала је три и
по године. Главни извођач
и пројектант свих радова била је канадска ком-

панија „СНЦ Лавалин“.
Аутогену флеш-смелтинг
пећ изградила је и пројектовала финска компанија
„Ототек“, а за грађевинске
радове био је задужен београдски „Енергопројект“.
Током радова изграђена су
постројења и постављена
је нова топионичка пећ,
која ради по најсавременијој технологији „флеш“
топљења. То значи и да се

приликом топљења концентрата бакра као главни
извор енергије за топљење
користи сумпор који већ
постоји у руди. Такође, изграђена је комплетно нова
линија фабрике сумпорне
киселине, у којој се прерађују гасови који прате
топљење руде и добија се

сумпорна киселина.
Изграђена је и нова енергана која користи
водену пару из нове топионице за производњу
електричне енергије. Да
би у потпуности била задовољена еколошка компонента, направљена је и
фабрика за прераду отпадне воде, тако да више нема
ни загађења водотокова.
Цео пројекат не би био
завршен да није добио
подршку Владе Републике
Србије, која је гарантовала за кредит добијен од
канадске развојне банке
и која је финансијски, са
30 милиона евра, помогла
завршетак изградње топионице у тренутку када
више није било довољно
средстава.
Изградња је званично
завршена 23. децембра
2014.
године.
Нови
погони свечано су
пуштени у рад
у
присуству
делегације
Владе Србије,
п р ед с т а в н и ка
амбасада Канаде и Америке,
пословних партнера РТБ-а Бор, представника компанија које су
током радова ангажовале
у изградњи више од 800
радника и запослених у
комбинату бакра.
- Ова инвестиција се
исплатила јер смо успели
да покажемо да ми умемо
и можемо да индустрија-

лизујемо нашу земљу.
Уложили смо 30 милиона
евра. Са овим финансијама могли смо некоме у
Србији да се додворимо,
значајним, великим групама људи, да некоме не
смањимо његове приходе,
а ми смо сматрали да је
боље да улажемо у развој,
у нашу индустрију, у нашу
будућност. Јер, ако овде
хиљаде људи буду имале
посао, ако људи буду видели
да ће њихова
деца да имају
посао, ако им
ваздух не буде
загађен и могу
децу да одгајају
и чувају у Бору
и околини, онда
Бор има своју
будућност, онда рудници
имају будућност, топионица има будућност, али
и Србија има будућност.
Зато смо донели такву одлуку и нисам се ни једног
тренутка покајао - рекао
је тадашњи
премијер,
сада председник Републике Србије Александар
Вучић.
Влада Србије мотрила
je, руководила, помагала
у обезбеђењу средстава и
помогла, нарочито у критичним тренуцима када је
било тешко. За први део
кредита који је обезбеђен
код канадске ЕДЦ банке
гарант је била држава, али
и за други део из Фонда за
развој и остала средстава
које је уложио РТБ, све су

то средства државе Србије. О томе како је сваки
динар утрошен Влада републике Србије је упозната, а нарочито је праћено
трошење последњих 30
милиона евра који су дошли у право време.
У року од годину дана, сви погони су потпуно уходани, производња
је повећана, а загађење је
сведено на минимум.

То су показала и мерења на аутоматским станицама у Градском парку,
Брезонику, Слатини и код
Института за рударство и
металургију. Просечна измерена вредност сумпор
диоксида била је 2016.
године 43,6 микрограма
по кубном метру, што је
постао нови историјски
минимум. Први пут, наиме, од када је почела металуршка прерада бакра
у Бору, ниво загађења био
је испод 50 микрограма по
кубном метру. А у 2017.
години измерена је још
нижа просечна концентрација од 33,63 микрограма сумпор диоксида по
кубном метру, са тенденцијом даљег опадања.
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окала самоуправа у Бору, предвођена Српском напредном странком и коалиционим
партнерима, у капиталне инвестиције уложила је
укупно више од пола милијарде динара. Како ни једна општина не може да се развија без квалитетне
инфраструктуре најзначајније инвестиције биле су у
путну мрежу. За ови намену издвојено је приближно
340 милиона динара. Улаз у Бор добио је трећу траку,
а проширен је и осигуран мост на улазу у град.

З

а разлику од претходног периода, посебна
пажња у општини Бор посвећена је потпуној реконструкцији најзначајнијих улица. Тако је
једна од три најпрометније улице у граду „3. октобар“ потпуно реконструисана. Исти метод рада
примењен је и у не тако дугој, али веома прометној улици „Генерала Павла Илића“. Замењене су
све инсталације које се налазе испод ње, а коловоз и тротоари су потпуно реконструисани.

П

осле више од три деценије новим слојем асфалта прекривене су улице управо у овим деловима града. Тако је већина улица у месним заједницама Брезоник, Металург, Рудар, Стари центар,
Север, Слога, Старо и Ново селиште покривена новим слојем асфалта.

У

Бору је 2014. године почео и пројекат реконструкције паркинг простора. Потпуно
су уређени паркинг простори у улицама Николе
Пашића, сва три паркинга у улици „Краља Петра
Првог“, док су у Новом градском центру поједини
паркинзи санирани, а први пут је асфалтиран велики паркинг на коме је могуће паркирање више
од 50 аутомобила.
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валитетно водоснабдевање, омогућено је у Злоту и Метовници, а после више од двадесет година, завршен је
и водовод у Шарбановцу где је 250 кућа добило прикључак
на градски водовод. Још 140 домаћинстава у Луки добило је
прикључак на сеоски водовод. Само за ове радове у селу Лука
општинска власт предвођена Српском напредном странком и
коалиционим партнерима издвојила је 2,5 милиона динара.

окална самоуправа предвођена Српском
напредном странком за путну мрежу у селима општине Бор издвојила је приближно 90
милиона динара. Тако је само током 2017. године свако село борске општине добило од три до
пет километара пута који се први пут асфалтира.
Уз то, нису заборављени ни рејонски путеви за
чије насипавање је само у 2017. години свако
село довило 800 кубних метара ризле. Најзначајнија инвестиција била је реконструкција новог
Злотског пута. У селу Слатина завршена је изградња моста, чиме је готово половини мештана
омогућен бржи и сигурнији долазак до центра
села и магистралног пута.

К

ако би се обезбедио бољи културни живот мештана, захваљујући
улагањима локалне самуправе предвођене Српском напредном странком
и коалиционим партнерима, потпуно
су реновирани домови културе у свим
селима, замењена столарија и сређени
кровови, чиме је омогућено одржавање
различитих манифестација које негују
обичаје овог краја.
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О

сим повећања плата просветним радницима, ове године планирају се озбиљне реформе у образовању рекао је министар просвете у Влади Србије Младен Шарчевић приликом посете борским
школама. Најављено је да ће, у складу са потребама, у борским школама плановима бити сагледани
неопходни профили, а општинска власт, предвођена Српском напредном странком у Бору предвидела
је и даљу санацију образовних установа.
Бору је почела адаптација Дома омладине
у просторијама бившег Туристичког савеза. Простор је површине близу 190 квадратних
метара и довољан је за потребе омладине, а користиће га и остала борска удружења. „Битно је
да ћемо цео простор преуредити, преузети све
обавезе на себе и дати младима и другим борским удружењима на коришћење“, истакао је
председник Општине Бор Александар Миликић.
Дом омладине је изузетно значајан, јер ће се у
њему млади окупљати, организовати разне ативности и акције. Осим општинске власти у Бору,
акцију су подржале и 23 организације младих.

У

П

оводом новогодишњих празника директор Рудника бакра Бор и функционер Српске напредне
странке Бор, Небојша Виденовић уручио је пакетиће
деци и особама са интелектуалним сметњама у Дневном боравку „Мозаик“ који има око тридесет корисника.

О

вакав гест постаје традиција, а увек измами осмех и улепша дан свако кориснику у Дневном
боравку „Мозаик“ у Бору. Брига о особама са инвалидитетом задатак је који локална власт са успехом и одговорно испуњава.
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Н

а иницијативу Српске напредне странке и њених
коалиционих партнера отворена је апотека у Злоту. На свечаном отварању у селу, истакнуто
је да више од 3.500 мештана
овог села заслужује да има апотеку. Осим што има сталног лекара, ово борско село од сада
има и добро опремљену апотеку. Мештани највећег борског
села су изузетно задовољни што не морају да иду по лекове у Бор
и захвални су Српској напредној странци на успешној реализацији
ове идеје. Апотека у Злоту добро је снабдевена пре свега лековима
и оно што је веома значајно, медикаменти се могу се купити и на
рецепт. Отварању апотеке присуствовали су и кандидати за одборнике на листи коалиције „Зато што волимо Бор“ коју предводи Српска напредна странка: председник општине Бор Александар Миликић, директор РББ-а Небојша Виденовић, директор РТВ Бор Владан
Нововић, председник Скупштине Општине Бор Видоје Адамовић,
Радмила Зајекесковић и Златан Мејлановић.

К

ако би пацијентима
на одељењима борске Опште болнице олакшала лечење и бар делом надоместила кућну
атмосферу, локална власт
на челу са Српском напредном странком и коалиционим партнерима
је још једном показала да брине о својим
суграђанима. Захваљујући тој и таквој бризи, Општа болница у Бору добила је 26 душека, намењених Грудном одељењу, 350
штепаних дека и више од 300 ћебади, захваљујући људима на власти.

П
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У

присуству представника локалне самоуправе, РТБ-а Бор
и становника месних заједница Рудар и Бакар, свечано је на другом
километру у Бору отворена реновирана и проширена амбуланта Дома
здравља. На иницијативу општинске
власти у Бору, за њено уређење опредељено је више од 300 хиљада
динара, па више од четири хиљаде
пацијената са картонима у овој амбуланти сада имају знатно боље услове за одлазак код лекара, чиме су
смањене и гужве у Дому здравља.
Проширењем на локал у коме је била
пословница Апотеке Бор, тај проблем
је потпуно решен.

оводом школске славе „Светог Саве”, представници коалиционе
листе „Зато што волимо Бор” посетили су Техничку школу у Бору
и истурено одељење Основне школе „Вук Караџић” у селу Слатина,
а има слуха за своје грађане и где су ученицима уручили пригодне поклон-пакетиће.
суграђане и да их на најбржи и
најефикаснији начин решава, још једном
је потврдила актуелна власт у Бору у ситуацији када су пацијенти у борској болници два дана били без грејања. Да би лечење више од 200 пацијената смештених
у овој здравственој установи несметано
могло да се настави, заједно са РТБ Бор
донирали су ћебад, јоргане и грејалице.
На овај начин борски комбинат бакра
показао је да је друштвено одговорна
компанија која води рачуна не само о
запосленима, већ и о грађанима Бора и
Мајданпека који се лече у болници.

Д

стр.

8

фебруар 2018.

СПЕЦИЈАЛНО ИЗДАЊЕ

Б

орске основне и средње школе
оштећене зубом времена наишле
су на разумевање општинске власти у
саставу СНС и коалиционих партнера, па
су значајна средства из буџета за период од 2014. до 2018. године издвојена за
обнову и санацију објеката. Близу 60 милиона и 500 хиљада динара опредељено је за санацију школа, Домова културе, дечија игралишта, паркиће и остале
објекте од јавног значаја.

У

основној школи „Свети Сава“ у Бору крајем новембра 2014. године је почела замена столарије и
лимарије. Општинска власт, Српска напредна странка и
коалициони партнери, је за ову инвестицију издвојила 5
милиона динара.

У

основној школи у борском селу Метовница, која је у саставу Основне школе „Станоје Миљковић“ у Брестовцу,
захваљујући Општинској власти коју чине Српска напредна
странка и коалициони партнери, али и донацијама Рударско
топионичарског басена Бор завршено је реновирање мокрих
чворова, замена подова и санација плафона у учионицама и
помоћним просторијама.

З

а замену крова на фискултурној сали у Основној школи „3.
октобар“ издвојено је два милиона
600 хиљада динара, вредност радова у Економско-трговинској школи
је шест милиона, а Техничка школа
је за замену паркета у фискултурној
сали добила два милиона динара.
За средства из буџета конкурисале
су и друге борске школе, па ће радови бити настављени и у наредном
периоду.
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една од значајнијих инвестиција
била је и хидроизолација крова Музичке школе „Миодраг Васиљевић“ који
је годинама прокишњавао.

Н

а обданишту „Дечја радост“ замењена је комплетна
кровна конструкција и постављен је нови цреп на површини већој од 1.200 квадратних метара и столарија на готово свим предшколским установама у Бору. Општинска власт
предвођена Српском напредном странком и коалиционим
партнерима определила је 300 милиона динар из буџета.

У

селу Злот реконструисан је и мотел
поред Лазареве пећине, најдуже
пећине у Србији и реновиран плато испред ње. Ова два објекта кључна су за
развој туризма у овом селу које има шта
да понуди посетиоцима, а тај капацитет
препознала је општинска власт предвођена Српском напредном странком и
коалиционим партнерима.

С

кијалиште на планини Црни Врх поред Бора за љубитеље зимских спортова и младе идеално је место за одмор и рекреацију током зиме. Општинска власт предвођена
СНС-ом и коалициони партнерима сваке године настоји да
улагањима ово место учини функционалним и безбедним.
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раво на бесплатан аутобуски превоз на градским и приградским линијама у Бору, према
одлуци Општинске власти у Бору коју представља
Српска напредна странка са коалиционим партнерима, имају деца и њихови пратиоци ради похађања
предшколског образовања, ученици основних школа,
запослени у основним и средњим школама у Бору,
лица старија од 65 година, слепи и лица оболела од
мултиплесклерозе, церебралне парализе, дистрофије и параплегије, као и њихови пратиоци, војни
инвалиди, цивилни инвалиди рата, лица са сметњама у развоју и њихови пратиоци, као и корисници народне кухиње.

О

дборници СНС Бор у Скупштини општине Бор иницирали
су и усвојили повећање средстава
за социјална давања, запошљавање
и популациону политику, а значајна
средства предвиђена су и за уређење
инфраструктуре, путну, водоводну и
канализациону мрежу, затим за замену постојеће уличне расвете ЛЕД
сијалицама и за уређење школа.
Само за мере социјалне заштите,
Општина Бор, коју од 2014. године
води коалиција на челу са Српском
напредном странком, издвојила је
263,5 милиона динара.

З

а двеста борских малишана из
социјално угрожених породица
приређена је позоришна представа и
уручени су пакетићи које су донирали
пословни партнери Рударско топионичарског басена. У име пословних и политичких партнера РТБ-а Бор обезбеђено
је 200 поклона за борске малишане.

Н

а иницијативу одборника и функционера СНС Бор кренуло се у решавање проблема паса луталица. Један од
начина који је актуелна власт, СНС и коалициони партнери,
изнашла као решење за смањење броја паса луталица је изградња прихватилишта.

СПЕЦИЈАЛНО ИЗДАЊЕ
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ише од 150 милиона динара локална власт,
СНС и коалициони партнери, обезбедила је
за област социјалне заштите и популациону политику. Само за новчану помоћ незапосленим породиљама издвојено је 100 милиона динара.

О

пштинска коалициона власт у Бору, предвођена Српском напредном странком, донела је Одлуку којом је предвиђено да незапослене породиље имају право на новчану накнаду од
15 хиљада динара месечно до навршене прве године живота детета. Предвиђена је и једнократна
новчана помоћ у износу од десет хиљада динара
за свако новорођено дете.

Т

оком четворогодишњег мандата коалиционе власти у Бору, предвођене Српском напредном странком, у амфитеатру Дома културе,
поводом значајних датума организовани су многи
концерти музичких звезда. Борани су уживали у
музици Ван Гога, Амадеус бенда, Лексингтон бенда, концертима Александре Радовић, Јелене Томашевић, Жељка Васића, Биг Бенда Дејана Петровића
итд. Општинска власт у Бору је за културу у мандату
актуелне власти издвојила близу
323 милиона динара, што је после издвајања за образовање и
путну инфраструктуру највеће
улагање у појединачну област.

Т

радиционална
манифестација
борске
општине „Златна свадба“
промовише здрав брак,
здраву породицу и здраво
друштво.

С
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обзиром на то да је бављење спортом једна од најзначајнијих ствари за децу и омладину, како би се правилно развијала, посебан фонд је опредељен за суфинансирање више од 50
клубова и спортских организација. По конкурсима које је од 2014.
године расписала општина Бор, спортским клубовима је додељено
близу 160 милиона динара.

О

пштинска власт одвојила је значајна
средства за уређење стадиона и игралишта за најмлађе. Градско насеље Кучајна
у Месној заједници Ново Селиште једно је од
оних која су добила нови терен.

У

з финансијску помоћ локалне самоуправе
и наших функционера из Српске напредне
странке набављени су нови, врхунски спортски
реквизити: подни покретни кошеви, рукометни
голови и сталци за одбојку. Захваљујући општинској власти, Установа Спортски центар је претходно
спровела и друге неопходне радове на уређењу
хале, од радова на трибинама и грејања, до расвете, семафора и инсталација, а у плану је и велики
посао у обнови дотрајалог паркета у дворанама.

М

еђународни, предолимпијски ватерполо турнир у граду бакра довео је
осам врхунских светских репрезентација.
Спортски спектакл на базенима Установе
Спортски центар у Бору најбоље је искористила репрезентација Србије, која се на
Олимпијским играма у Рију први пут окитила
златном медаљом.

Н

ебо изнад Бора улепшале су летелице из многобројних авио
клубова, на Аеро скупу „Флај ин“ који сваке године организује општинска власт.Њ

АЕРО СКУП
Издаје „Штампа, радио и филм“ д.о.о.
Моше Пијаде 19, 19210 Бор
Штампа Штампарија „Графомед“ Бор

