РАДНА МЈЕСТА, А НЕ ПОДЈЕЛЕ
Иако је стање у политици запошљавања у цијелој Црној Гори тако лоше да би његово
помињање могло бити само у сврху да утјеши грађане Бара, локалне власти су биле
дужне да остваре бар дио својих предизборних обећања о повећању запослености,
а не да стварају услове за раст броја незапослених лица. Ово не би требало да чуди
кад се зна да су од некада јаких предузећа, крајње сумњивим приватизацијама и
одласком у стечај, остала само згаришта: “Румијатранс“, “Приморка“, АД “Избор Бар”,
„Прекоокеанска пловидба“, „КТГТ“, „Бар транзит“, „Кошута“, „Југодрво“,“Технопромет“, „
Бар биље“, ХТП „Корали”, АД “ЗИБ” Бар.
Образовање и додатно усавршавање кадра, односно радне снаге која би могла да
одговори на задатке током туристичке сезоне, један је од императива, јер је досадашња
пракса показала, посебно након доношења Закона о странцима, да постоји дефицит
стручног кадра за рад током туристичке сезоне.
Осим тога, начин за рјешење проблема недовољног броја нових радних мјеста јесте и
привлачење страних, здравих инвестиција које би повратиле стари сјај некада великим
барским предузећима, односно оснивале нова, којима би била унапријеђена привреда
града. Демократе немају дилему: развитак туристичких потенцијала на здравим
основама гарантује и пораст броја радних мјеста. Умјесто тога, локалну управу општине
под Румијом чини гломазан административни апарат са великим вишком запослених,
али и са још већом неефикасношћу у раду.
RAZVIJENI TURIZAM, A NE PODJELE
Vrijeme je da konačno kažemo STOP sumnjivim investicijima (Kraljičina plaža i Maljevik) i investitorima koji obesmišljavaju princip investiranja, odnosno bacaju u drugi plan pogodnosti i
efektivnu korist ostvarenu investicijama. Zdrav sistem privlačenja zdravih investitora na javan
i transparentan način mora postati pravilo, a ne izuzetak. Iako u državi u kojoj je na vlasti DPS
punih 26 godina i ne možemo očekivati bolju situaciju, neprihvatljivo je se želi ostvarivati
značajan prihod od turizma, a da je hotelska infrastruktura na ovako niskom nivou. Valorizacija i očuvanje turističkih atrakcija, poput Starog Bara i Skadarskog jezera, za Demokrate je usko
povezano sa boljim životom svih građana Bara. Osim toga, od skoro nasušne potrebe jeste i
unapređenje sportskog turizma, što bi uz kruzing turizam, koji se očekuje da zaživi i u ovom
gradu, predstavljalo obogaćenje turističke ponude.

ПОБЈЕДЕ, А НЕ КАТАСТРОФАЛНА ПУТНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Врло скопчано са развојем туризма и побољшањем услова живота уопште јесте и унапређење
путне инфраструктуре, чије стање је далеко од задовољавајућег, што потврђују прави
кратери на прилазном путу за аутобуску станицу, који дочекају сваког путника и корисника
исте. Из тог разлога, Демократе као приоритетну препознају потребу већег улагања у путну
инфраструктуру, посебно у приградским насељима. Не само за вријеме избора и изборних
година, што као контраст у односу на првих 3 и по године претходног периода, боде очи
сваком слободоумном Баранину. Уз то, у том смислу је нарочито неприхватљиво стање у
градском језгру,а ништа боља ситуација није ни са сеоским путевима.
Такође, Демократска Црна Гора ће стати на пут вишегодишњој пракси обећавања и коначно
кренути са реализацијом погодног инвестиционог пројекта којим би проблем отпадних
вода био у коначном ријешен. Неопходно је испитати и утврдити одговорност надлежних
због чињенице да сваке туристичке сезоне Бар бива затрпан смећем. Осим тога, радићемо
на додатном подизању еколошке свијести грађана.
STOP PARTIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU I KORUPCIJI
Gotovo da nema radnog mjesta u organima lokalne samouprave, javnim ustanovama i preduzećima, a da nije popunjeno na osnovu podrazumijevajuće partijske pripadnosti. Demokrate
će raskinuti sa praksom koju je uspostavio DPS da se više cijeni članska karta nego diploma. Više
ne smijemo dozvoliti da nam zbog ovakvih konvencija, koje je vlast odavno uspostavila, odlaze
iz zemlje najbolji i visokoobrazovani mladi ljudi, a da njihova mjesta zauzimaju gori, ali podobni.
Demokratska Crna Gora će stati na kraj brojnim koruptivnim radnjama i zloupotrebama službenog položaja, o kojima svjedoče istrage nadležnih organa, među kojima se kao paradigma turobne
stvarnosti u kojoj živimo izdvaja slučaj bivšeg gradonačelnika. S tim u vezi, za nas je nedopustivo
da godinama unazad gradski parlament služi za ostvarivanje isključivo ličnih interesa struktura u
vlasti, od skora pripomognut parlamentarnom korupcijom.

ПОБЈЕДЕ, А НЕ ПОДЈЕЛЕ
Баранке и Барани, нама није било лако ни набројати све лоше у вашој Општини, а
поготово вама преживјети све то. Ни у ком случају нисте заслужили да вам власт живот
загорчава и прокоцка будућност ваше дјеце. Сви правдољубиви Барани добро знају да
то није правда.
Ја сам сигуран да је остало много поноса, достојанства и храбрости – врлина које красе
људе из вашег краја – да коначно поклоните повјерење људима чистих биографија, који
ништа незаконито у животу нису стекли, људима доказаних способности и искрених идеја
и увјерења, као и смјелих визија како да Бар учине градом из којег се не одлази, већ оним
у који се долази и са великом жељом враћа.
Бирајте Демократе, јер само за њих могу да гарантујем.
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