ЈЕДНАКОСТ, А НЕ ПОДЈЕЛЕ

RAZVOJ, A NE PODJELE

Херцег Нови је општина у којој власт, у последњих 25 година, скоро по пола дијеле
власт и опозиција са државног нивоа. Морамо признати да се ни једни ни други нису
прославили у периодима њихове владавине и да се морало пуно више урадити. Данас
имамо ситуацију да у општини и држави влада иста гарнитура људи и да је ситуација
у граду најлошија за последњих 25 година. Прекобројно запошљавање, одсуство
визије развоја, искључиво лични интереси појединаца и стечај водећих привредних
субјеката у граду резултати су локалне власти за посљедњих годину дана. Демократе ће
одлучно раскинути са незаконитом и неправедном праксом да се приликом заснивања
радног односа искључиво вреднује партијска припадност и веза, што је била одлика
претходних, а нарочито ове данашње власти. Демократама појединац није и никад
неће бити испред општег интереса свих Новљанки и Новљана.

Posebna prednost Herceg Novog je blizina Orjena, koji ima izuzetan potencijal i treba ga
valorizovati na održiv način, kako bi i on u potpunosti bio stavljen u funkciju turizma. Ako
uzmemo u obzir da se ova pjesnicima inspirativna planina nalazi na samo 20 km udaljenosti
od Novog, i vrlo zahtjevnim turistima se može pružiti kompletan užitak, na način što će im
se ponuditi da se u istom danu sunčaju i pokraj mora i skijaju na planini, što rijetko koji grad
ima. Izgradnja etno sela, ski staze i komunalnog opremanja zaleđa Herceg Novog biće prioritet Demokrata. Zaleđe Herceg Novog posjeduje niz prelijepih sela, koja se mogu uključiti
u turističku ponudu u smislu izletišta i seoskog turizma. Demokratama je jedan od prioriteta
da unaprijedi život na selu u smislu proizvodnje i plasmana proizvoda koji će biti kontrolisani i
sertifikovani. Zalagaćemo se za realne i održive projekte u ovom dijelu, za razliku od neogovornih pojedinaca, koji su predhodnih godina najavljivali otkup sira po cijeni od 50e za kilogram,
što je, složićemo se, neralno i obećano bez ikakvog realnog uporišta, sa prilično jasnom namjerom - dobijanja glasova.

POŠTENA PRIVATIZACIJA, A NE PODJELE
Hercegnovska opština bila je među 15 najrazvijenijih i okosnica crnogorskog turizma, a uz
Dubrovnik i Opatiju prijestonica turizma u bivšoj Jugoslaviji, sa više od 20.000 kreveta u
hotelskom smještaju. HTB Boka, Institut “dr Simo Milošević”, Južni Jadran, samo su neki od
giganata novskog turizma u kojima su nekad radile hiljade radnika. Tu su se nalazila i ostala
uspješna preduzeća: Brodogradilište, Prvoborac, PKB, Mješovito, Vinopromet, koji su takođe
bili izvor prihoda za veliki broj uposlenih, a danas su sva praktično ugašena i skoro da više
ne postoje. Za Demokrate je ovakvo stanje neprihvatljivo, jer su pojedinci bliski vlasti “lovili u
mutnom” u ovim preduzećima, krali od države i građana da bi se u malograđanskom maniru
hvalili svojim iznenadnim bogatstvom, koje ničim ne mogu opravdati. Demokrate će se zalagati za preispitivanje i raskid svih gore navednih privatizacija i insistirati da se nastala šteta
naplati od onih koji su ta preduzeća doveli do takve bezizlazne situacije
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, А НЕ ПОДЈЕЛЕ
Демократама је неприхватљива показана неодговорност и небрига овдашњих власти у
рјешавању проблема канализационе инфраструктуре, јер град и четврто љето заредом
дочекује раскопан са незавршеном примарном канализационом мрежом. Ни ситуација
са водоснабдијевањем није много боља, с обзиром да је Херцег Нови на почетку
прошле туристичке сезоне био под највећим рестрикцијама воде до сада. Такође,
велике саобраћајне гужве током љетње туристичке сезоне намећу потребу што хитније
реализације пројекта градске заобилазнице, завршетка реконструкције комплетног
шеталишта, уређења локалне путне мреже, изградњу нових паркинг мјеста, итд.
Нажалост, набројани и много других комуналних проблема врло често падају у други
план због наглашених вјештачки продукованих подјела, које ће Демократе, кад год их
примјете, разобличити и увијек потенцирати животне и теме од несумљивог значаја за
све Новљанке и Новљане.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА, А НЕ ПОДЈЕЛЕ
Централизовано управљање градом и немогућност његовог развоја без интервенција
Владе Црне Горе у готово свим развојним сегментима, Херцег Новом не дозвољава да
иде токовима које његови грађани заслужују, чиме их додатно стављају у понижавајући
положај. Ингеренције локалне самоуправе за самостално одлучивање маргинализоване
су, посебно када је у питању захват морског добра и дугорочни закупи земљишта у нашем
граду (последњи примјер је Мамула), гдје су за сваки евентуални покушај реализовања
добро осмишљеног развојног пројекта руке локалне власти везане својим послушничким
карактером у односу према представницима Владе, који ријетко кад пропусте прилику
да себе уграде у поменуте пројекте. Један од лоших примјера је и болница Мељине,
у којој је ситуација из дана у дан све тежа и под хитно је потребно вратити у систем
јавног здравља Црне Горе, како би Новљани имали квалитетну здравствену заштиту.
Демократска Црна Гора, преко слободоумних и здравомислећих представника у
Херцег Новом, учиниће све да се о свом граду, приоритетима и начинима рјешавања
нагомиланих проблема питају и одлуке доносе грађанке и грађани Херцег Новог.
PORUKA PREDSJEDNIKA DEMOKRATSKE CRNE GORE
Novljanke i Novljani, nama nije bilo lako ni nabrojati sve loše u vašoj Opštini, a pogotovo
vama preživjeti sve to. Ni u kom slučaju niste zaslužili da vam vlast život zagorčava i prokocka budućnost vaše djece. Svi pravdoljubivi Novljani dobro znaju da to nije pravda. Ja sam
siguran da je ostalo mnogo ponosa, dostojanstva i hrabrosti – vrlina koje krase ljude iz vašeg
kraja – da konačno poklonite povjerenje ljudima čistih biografija, koji ništa nezakonito u životu
nisu stekli, ljudima dokazanih sposobnosti i iskrenih ideja i uvjerenja, kao i smjelih vizija kako
da Herceg Novi učine gradom iz kojeg se ne odlazi, već onim u koji se dolazi i sa velikom
željom vraća
Birajte Demokrate, jer jedino za njih mogu da garantujem.
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