ПОСАО, А НЕ ПОДЈЕЛЕ

POŠTENI LJUDI, A NE PODJELE

Није лако од најперспективније општине у Боки Которској направити ону са највећом
незапосленошћу. Ипак, и то је пошло за руком ДПС-у у Тивту. Није било довољно
уредити службе и органе у локалној самоуправи, што се мора истаћи и похвалити - бољи
живот који се толико пута обећавао није остварив без пружања могућности људима да
се запосле. Демократе јесу за инвестиције, као катализаторе економског напретка, али
не могу да не примјете да од чувених инвестиција у Тивту грађани и нијесу видјели
неку велику корист. Могло би се рећи да је риба послужена, да је кушају властодршци
и њихови пословни партнери, кумови и пријатељи и понеки привилеговани Тивћани,
док остали грађани могу само да је миришу. Тако, на жалост Тивћана, на примјеру
наше Општине још једном се потврдила политика ове власти која за посљедицу има,
по грађане штетне парадоксе - град са највише страних инвестиција налази се на врху
неславне пирамиде броја незапослених лица.

Procvat raznih oblika korupcije u Tivtu nije izuzetak u odnosu na druge opštine, ali da je u
našem gradu dobio novi “kvalitet” - zloupotrebu službenog položaja, te korupciju na nižim
nivoima u oblasti ljudskih resursa i u okviru nadležnosti direkcija i sekretarijata u lokalnoj
upravi, dokazuju i sami službenici i namještenici. Potvrdu velike osjetljivosti na korupciju lokalne samouprave u Tivtu pokazali su i rezultati testiranja zaposlenih na seminarima. Načini
vođenja i organizovanja rada skupštinske službe biće zabilježeni u analima nevjerovatnih
kršenja Poslovnika od strane predsjedavajućeg kada se god istina iznosi na vidjelo. Ovakvo
ponašanje onih koji su prvopozvani da postupaju po zakonu neće se tolerisati od strane
tivatskih Demokrata.

JEDNAKOST, A NE PODJELE
Demokrate će odlučno raskinuti sa nezakonitom, nepravednom i nehumanom praksom
da se pri zasnivanju radnog odnosa ili ostvarivanja bilo kog prava gotovo isključivo vrednuju
politička pripadnost i „veza“, a koju praksu je uspostavila tivatska vlast. Građankama i građanima Tivta ništa lakše ne bi smjelo da bude zbog generalne spoznaje da je politika „i po babu,
i po stričevima“, zahvaljujući skoro trodecenijskoj vlasti jedne, samo po nazivu demokratske
partije, manje-više pustila korijenje u cijeloj Crnoj Gori. Demokrate, ljudi bez mrlja u svojim
biografijama, koji ukazuju na svakodnevne probleme i nude rješenja za njih, svakodnevno
se bore protiv duboko ukorijenjenog nezakonitog običaja po kojem stručna sprema i znanje
niјеsu kriterijumi koji bi bili opredjeljujući u odabiru kandidata za određeno radno mjesto, već
je to članska karta ili neposredna preporuka ljudi ili izvršnih odbora partija na vlasti. Transparentnost i zakonitost procedura izrazi su koji su potpuno strani partijama na vlasti.

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, А НЕ ПОДЈЕЛЕ
Демократама је неприхватљива показана неодговорност и небрига овдашњих власти
у односу према рјешавању проблема канализационе инфраструктуре. Наиме, за
период од седам дугих година њене изградње, уложено је преко 30 милиона еура, а
успјело је да се ријеши само 20% потреба становништва. Ми се плашимо, сада већ,
извјесних посљедица – изградња преосталог дијела изискиваће додатна огромна
улагања, чије посљедице ће Тивћани значајно осјећати кроз поскупљења цијена воде
и канализационог система. Ни ситуација са водоснабдијевањем није много боља, јер
јужни дјелови града врло често остају без воде, из простог разлога што цијели процес
прати изузетно лоша, а, што је најгоре, скоро изграђена водоводна инфраструктура.
Нажалост, ови и други комунални проблеми врло често падају у други план због
наглашених вјештачки продукованих подјела, које ће Демократе, кад год их примијете,
разобличавати, али и бацати свијетло на животне, и теме од несумњивог интереса свих
Тивћанки и Тивћана.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА, А НЕ ПОДЈЕЛЕ
Централизовано управљање градом и немогућност његовог развоја без недопустивих
интервенција Владе Црне Горе, Тивту не дозвољавају да иде токовима које његови
грађани заслужују, чиме их додатно стављају у понижавајући положај. Ингеренције
локалне самоуправе за самосталним одлучивањем маргинализоване су, јер за сваки
евентуални покушај реализовања добро осмишљеног развојног пројекта, руке локалне
власти везане су својим послушничким карактером у односу према представницима
владе, који ријетко кад пропусте прилику да себе “уграде” у поменуте пројекте.
Демократска Црна Гора, преко слободоумних и здравомислећих представника у Тивту,
учиниће све да се о свом граду, приоритетима и начинима рјешавања нагомиланих
проблема, питају и одлуке доносе грађанке и грађани Тивта.

TIVĆANKE I TIVĆANI,
Nama nije bilo lako ni nabrojati sve loše učinjeno u vašoj Opštini, a kamoli preživjeti sve to.
Ni u kom slučaju nijeste zaslužili da vam vlast život zagorčava i kocka se budućnošću vaše
djece. Svi pravdoljubivi Tivćani dobro znaju da to nije pravda i daleko je od elementarne
društvene odgovornosti.
Sigurni smo 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 nijesu stekli, ljudima dokazanih sposobnosti i iskrenih ideja i uvjerenja, kao
i smjelih vizija kako da Tivat učine gradom iz kojeg se ne odlazi zbog besperspektivnosti,
već savremenom turističkom sredinom u kojoj se sa velikom željom ostaje i kojoj se rado
vraćaju.
Birajte Demokrate, jer jedino za njih mogu da garantujem.
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