ПОБЈЕДЕ, А НЕ ХАОС У ТУРИЗМУ

ДА ПОБИЈЕДИМО KОРУПЦИЈУ, А НЕ ДА СЕ ДИЈЕЛИМО

Погрешна политика овдашње власти свела је туризам, као основни покретач развоја Будве, а
у значајној мјери и Црне Горе на гомилање манифестација у шпицу сезоне, на фаворизовање
привременог, сезонског начина пословања, на профилисање Будве као „party“ дестинације, што
је, свакако, легитиман приступ, али и стратегија која скраћује сезону и врши уску профилацију
гостију. Насупрот “fast food” туризму, Демократска Црна Гора се залаже за свеобухватну стратегију
уређења ове најуносније привредне гране која, поред осмишљене озбиљне туристичке понуде,
подразумијева неопходност увођења реда у урбанизам, смањење броја привремених локација,
али и фаворизацију оних субјеката који раде 10 мјесеци или током цијеле године.

У свијетлу посљедњих дешавања, свим Будванима је мучно кад чују ријеч корупција,
јер је то ријеч уз коју неизоставно, у посљедње вријеме, иде име нашег лијепог града.
Нажалост, јавна је тајна да су већ више од десет година функционери ДПС-а његову
љепоту покушали да некажњено уновче. По свему судећи, казна неће изостати, али је
име нашег града, захваљујући незајажљивим људима који су, очигледно, подизани на
крими романима, ничим заслужено упрљано.

Насупрот накарадној политици ДПС-а и у области туризма, у оквиру које је примарно мјесто
заузимао ноћни живот, Демократе Будве су несумњиво опредијељене да у Будви поново, након
скоро 30 година, срце туристичке понуде чине културно-историјске знаменитости. Осим неколико
фестивала и десетина ноћних клубова, недопустиво је да се пред високоплатежним туристима
не испрсимо са музејима, галеријама, вјерским објектима... Нарочито се мора престати са
нарушавањем мира и прекомјерном буком у реону Старог града, која смета чак и мјештанима, а
камоли туристима који издвајају не мали новац за одмор, макар у вечерњим часовима. На крају,
свака част “apart i condo” хотелима, али то није плод стратегије која је у интересу наших грађана,
већ само привилегованих појединаца – номиналних и скривених власника тих објеката, као
и оних који се политички или на други интересни начин утале са њима. Ако желимо убрзан
развој туристичке привреде, за Демократе нема сумње: морамо фаворизовати инвестиције
које значе изградњу “правих” хотела, а не партијских вила и привремених вашаришта, у
оквиру којих штандове, по правилу, добијају партијски подобни.

POBJEDE, A NE URBANISTIČKI HAOS
Hitno sređivanje stanja u urbanizmu, jedan je od prioriteta Demokrata u programu za Budvu, iz svima
razumljivih razloga. Smatramo da na ključnim lokacijama, kakve su centar Budve, centar Petrovca i
atraktivni priobalni djelovi Opštine, treba dozvoliti samo gradnju hotela i drugih turističkih sadržaja koji
rade minimum 10 mjeseci u godini i doprinose ekonomiji grada i boljitku društva uopšte. Da budemo
sasvim jasni: mora se prestati sa bjesomučnim trošenjem i devastacijom prostora kao najvažnijeg
resursa! On nije ostao u đedovinu nijednom vlastodršcu, pa da ga iz svog sitnijeg ili krupnijeg interesa
uništava, lišavajući buduće generacije da ga na pravi način valorizuju.
Mi u Demokratskoj Crnoj Gori se zalažemo da u svim planovima budu ispoštovane smjernice struke,
a ne interesa. Sve postojeće javne površine - trgovi, zelene površine, staze, prolazi, komunikaciona
infrastruktura, sve što je od interesa za građane Budve, a što još DPS nije uspio da devastira – mora
biti novim planovima garantovano u izgledu kakav danas postoji. Ni jedan jedini centimetar javnog
prostora koji pripada nama svima više nikad ne smije biti plijen raznih interesa i korumpiranih lokalnih
političara.
Infrastruktura nije ni približno pratila agresivnu gradnju i u nju se ulagalo vrlo malo, investitori nisu
plaćali komunalije, a gradili su i sada, na jednoj strani imamo ogromne stambene (nažalost, ne i turističke) kapacitete i, na drugoj strani, komunalnu i putnu infrastrukturu koja ne može to da prati. Za
Demokrate je neprihvatljivo da u prijestonici turizma, u 21. vijeku, imamo loše ulice u samom centru
grada, da ne pričamo o lokalnim putevima u ruralnim područjima, da nam je nestabilno napajanje
električnom energijom i da čas imamo, a čas nemamo javnu rasvjetu.

Грађевински послови, развојни и инфраструктурни пројекти, туристичке и културне
манифестације, једном ријечју - све, било је продукт одређене корупције у Будви. Kао и
сваком слободоумном грађанину, и Демократама је више него јасно: заједнички именитељ
за цијелу лепезу коруптивних послова у Будви је ДПС, која је власт у нашем граду
обнашала толико дуго да бисмо се и чудили да је другачије било, узимајући у обзир сој
људи који је на својим плећима изнио гро овог „лоповлука“. Није корупција пуко давање
и примање мита, она је много више од тога – то је укупност манира вођења политике,
недопуштене врсте контаката између оних на власти и разних интересних формалних и
неформалних група, које су се намножиле у краљици Медитерана.
Демократе Будве су одлучне у намјери да раскину са успостављеном праксом, готово
традицијом, да корупција опредјељује токове и брзину развоја града. С тим у вези, у
управним одборима јавних предузећа влада непотизам, заробили су их људи од повјерења
врха ДПС-а и чланови 5 или 6 будванских породица. Демократе ће расформирати на овај
начин састављене управне одборе и омогућити прођу у ова тијела за професионалце и
познаваоце области из основне дјелатности одређеног јавног предузећа.

DOMAĆINSKO UPRAVLJANJE OPŠTINSKOM KASOM, A NE PODJELE
Budžet Opštine je preopterećen brojnim dugovanjima koje je aktuelna vlast nedomaćinski,
svjesno uvećavala zbog privatne koristi, čemu u prilog govore akcije Specijalnog tužilaštva i
Državne revizorske institucije. Demokrate će, vodeći računa o Budžetu Opštine kao o svom
kućnom budžetu, umanjiti izdatke za razne zabavne manifestacije i taj umanjeni iznos pokriti
učešćem privrede u finansiranju istih, jer je poznato da oni imaju i najveću korist. Zatim, potrebno je jednostrano ili sporazumno raskinuti ugovore koji su dugoročno štetni po opštinu,
ili u kojima interesi Opštine nisu dovoljno zaštićeni, a koji su sklapani sa pojedincima
isključivo radi njihovih privatnih interesa. Pored toga, obustavićemo svaki vid daljih
megalomanskih projekata koji su godinama unazad najavljivani, a koji nisu ni započeti, i to
sve do konačne konsolidacije i oporavka opštinskog budžeta.
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