ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, А НЕ ПОДЈЕЛЕ

HOTELI I PREISPITIVANJE PRIVATIZACIJA, A NE PODJELE

Децентрализација локалне самоуправе је свакако један од кључних сегмената политичког
ангажмана и окупљања которских Демократа. Циљ нам је пуна децентрализација
управних надлежности у земљи уз јачање локалне самоуправе. То се посебно односи
на област градског приходовања, односно на развој општинске пореске аутономије.
Понижавајућа су ограничења која трпе општине од стране централне власти. Kоторске
Демократе ће се потрудити да деполитизују мјесне заједнице и врате их грађанима. Нама
није циљ да се играмо демократије, наш циљ је што већи степен директне демократије
у којој ће грађани већ на првом степену учествовати у доношењу одлука битних по њих
и њихово окружење. Стриктно ћемо се залагати за то да појас морског добра постане
надлежност локалних самоуправа у сваком приморском граду.

Posljednjih godina naš grad je u fokusu visokog turističkog interesovanja, posebno u sektoru
kruzerskog i izletničkog turizma. Arhitektonsko i prirodno nasljeđe Kotora je snažan ako ne
i jedini inspirator za dolaske turista. Ono što je gradski nedostatak je raznovrsna i adekvatna
smještajna ponuda (veliki i srednji hoteli, kampovi, ruralni turizam…). Proces prilagođavanja
turističke ponude potražnji šireg profila turista mora biti praćen razvojem sportskih, kulturnih,
pejzažnih i zdravstvenih sadržaja, jer se fokusiranje na usko ciljanu klijentelu (mahom izletnike)
može vremenom pretvoriti u prepreku razvoja. Iniciraćemo ispitivanje postojećih procesa privatizacije i transformacije hotelsko-turističkih sadržaja, u sklopu opšteg preispitivanja procesa
privatizacija. S tim u vezi jačaćemo javni opštinski interes u turizmu kako očuvanjem postojećih
tako i povraćajem izgubljenih nadležnosti.

SAVREMENA INFRASTRUKTURA, A NE PODJELE

KУЛТУРНА БАШТИНА, А НЕ ПОДЈЕЛЕ

U posljednjih četvrt vijeka Kotor je doživio razornu devastaciju javnog, infrastrukturnog i komunalnog sektora. Nemamo riješene vrlo složene probleme u saobraćaju, vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, a nažalost, zapušteni su ili neuređeni javni prostori i površine od značaja
za dostojan život građana.

Kотор је град непроцјењивог културно-археолошког значаја. Промијенићемо управне
надлежности у областима заштите насљеђа и вратити изгубљени статус Регионалном
заводу за заштиту споменика. Радићемо на афирмацији културно-археолошких локалитета
(Илирско-грчки локалитет у Рисну, праисторијски цртежи у Липцима, стари црногорски
пут, аустоугарске фортеце). За разлику од садашње политичке праксе стављања личног
интереса у фокус, которске Демократе ће као политичка снага, интерес заједнице ставити
у први план.

Opština Kotor nema biciklističkih i pješačkih staza, mreža trotoarskih površina je oštećena i
neadekvatna. Naročito je loša uređenost i opremljenost sadržaja za djecu, starije i invalide.
U očajnom stanju su prostori za sportske i kulturne aktivnosti.
Postojeće zelene površine i parkovi se jedva održavaju, a nema novih sadržaja te vrste.
S tim u vezi, uz opštu zaostalost komunalnih sadržaja, desio se proces koji ćemo zaustaviti.
Spriječićemo dalji neuravnotežen razvoj Opštine, pomažući marginalizovanim područjima.
Cijeli prostor naše Opštine zahtijeva adekvatnu brigu i posvećenost, posebno veće sredine
poput Risna i Grblja. Obnova, jačanje i osavremenjivanje opštinske javne infrastrukture je
ujedno i jedan od osnovnih pokretača Demokrata na opštinskom nivou.

ГРАД ПОМОРАЦА, А НЕ ПОДЈЕЛЕ
Kотор је одувијек био и биће град помораца. Тешко и мукотрпно зарађујући свој хљеб
поморци су и Kотор и Боку широм свијета окитили славом, а да при том од града и
државе нијесу добили ништа. У том смислу је посебно недопустиво да одговорни за
такво стање својим јавашлуком у погледу спровођења ИМО стандарда црногорске
поморце остављају на цједилу. О судбини помораца и судбини њихових породица и
превише су одлучивали имаоци чланских карата партије која је заслужна за бродолом
једне од најјачих бродарских компанија на овим просторима. Демократе ће учинити
све да се на прави начин нормирају документа и обука помораца, примарно у њихову
корист, а не у корист организатора, каква је била досадашња пракса. Такође, Демократе
ће иницирати да се посебним законским актом поморцима омогући да регулишу своје
социјално, пензијско и здравствено осигурање.

PREUZMIMO KORMILO U SVOJE RUKE!
Turizam i kultura u Kotoru su neizbježan osnov za osmišljavanje poslovanja malih i srednjih
preduzeća. Zahvaljujući tom potencijalu Kotor može postati jedan od glavnih, ako ne i glavni
kulturni i turistički centar regiona. Slobodno poslovanje podrazumijeva da nema i ne smije
biti protežiranih preduzeća, monopolista izašlih iz poslušnosti prema dobitnicima tranzicije.
Kotor ćemo promovisati kao grad koji će buduća uprava osloboditi dosad ustaljenih biznis
barijera vezanih za nedozvoljeno i štetno miješanje politike u biznis.
Kotor - grad otvoren za poslovanje svih koji poštuju pravila i zakone uređenog društva.
Kotor - grad otvoren za istinske strane investicije u oblasti turizma, ugostiteljstva, pomorstva,
marikulture.
Hajde da Kotoru vratimo ono što je oduvijek imao, da opet postane Grad u punom smislu te
riječi, grad slobodnih, bogatih i nezavisnih pojedinaca - Kotor jadranskog i svjetskog duha.
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