SLOBODANKA ANĐIĆ, predsjednica Opštinskog odbora
Slobodanka Anđić završila je osnovnu školu, gimnaziju i Pravni
fakultet u Skoplju gdje je i diplomirala. Pravosudni ispit položila je
u Beogradu.
Slobodanka je radila u privredi 7 godina, na poslovima od pravnog
referenta do rukovodioca pravnih, kadrovskih i opštih poslova.
Zatim 8 godina kao opštinski javni pravobranilac, 8 godina kao
savjetnik ministra za finansije, a od od 2000 – te je advokatica Advokatske komore Crne Gore.
Udata je, majka dvoje djece i baka dvije unuke i unuka.
Predsjednica je Opštinskog odbora Demokrata Bar i članica Glavnog odbora Demokratske Crne Gore.
Demokratkinja sam zato što želim da se dogovorimo oko posla
koji treba da uradimo.
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PETAR RADOSAVOVIĆ,

dr VALENTINA MINIĆ,

DRAGAN TUFEGDŽIĆ,

potpredsjednik Opštinskog odbora

potpredsjednica Opštinskog odbora

potpredsjednik Opštinskog odbora

Rođen je u Baru, gdje je završio osnovnu
i srednju školu. Filozofski fakultet Odsjek za istoriju završio u Nikšiću, gdje je
student postdiplomskih studija. Bavi se
naučno-istraživačkim radom i piše za
domaće i strane časopise.

Rođena je u Baru. Doktor je stomatologije.
Trenutno je zaposlena u “OSA Čanak”, poslovni
centar Bar. Stomatološki fakultet je završila na
Univerzitetu I. Sarajevo, gdje je zbog visokog
prosjeka ocjena bila angažovana kao demostrator na Katedri bolesti zuba i endodoncije. U okviru IFMSA programa, na “Sapienza
Università di Roma” - Policlinico Umberto I
usavršavala se na maksilofacijalnoj i plastičnoj
hirurgiji u Rimu.

Rođen je u Baru. Diplomirani je ekonomista, trenutno na magistarskim stidijama na
Fakultetu za poslovne studije u Podgorici.
Bio je odbornik u SO Bar. Oženjen suprugom
Marijom i otac dvoje djece, Janje i Vidaka.

Demokrata sam zato što želim da Bar
bude turistička atrakcija, a ne prometna destinacija.

Demokratkinja sam jer kao filantrop
i humanista, vjerujem u ideal opšteg
dobra.
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Demokrata sam jer želim da naša
djeca žive u slobodnoj državi.

mr JOSIP ĐURAŠKOVIĆ,

DIJANA PEJOVIĆ,

MOMČILO LEKOVIĆ,

potpredsjednik Opštinskog odbora

portparolka Opštinskog odbora

pomoćnik Direktora Demokrata

Rođen je u Baru. Osnovnu školu završio
je u Baru, a srednju u Budvi. Diplomirani je
ekonomsta Fakulteta za preduzetnički biznis
u Beogradu i master menadžer Univerziteta
Union u Beogradu.Doktorant je sa prijavljenom disertacijom na Evropskom univerzitetu u
Beogradu.Pet godina je bio izvršni direktor u
preduzeću Planika Montenegro d.o.o. Trenutno
radi kao predavač na Univerzitetu Union u
Beogradu.Oženjen je, otac dvije kćerke.

Gimnaziju Niko Rolović završila je u Baru.
Diplomirani je ekonomista, trenutno je
na Magistarskim studijama na fakultetu
za Međunarodnu Ekonomiju Finansije i
Biznis u Podgorici. Od 2005. godine je
zaposlena u privatnom sektoru, radila
je u nekoliko uspješnih kompanija u
Crnoj Gori na raznim pozicijama.

Rođen je u Baru. Osnovnu i srednju Ekonomsko - ugostiteljsku školu završio je u Baru.
Trenutno privodi kraju studije na Pravnom
Fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.
Osam godina je uspješno radio u ugostiteljstvu i turizmu.Govori Engleski jezik, uz
poznavanje španskog i italijanskog jezika.

Demokrata sam zato što vjerujem u
jednaka prava i jednake šanse za sve, bez
obzira na pol, nacionalnu, vjersku i drugu
pripadnost.

Demokratkinja sam jer želim modernu,
bogatu i uređenu Crnu Goru.

Crnu Goru vidi kao zemlju slobode,
pravde i demokratije.
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Spisak članova Opštinskog odbora
Članovi Opštinskog odbora su i:

Senad Grlić
Aleksandar Radosavović,
Aleksandar Vukmanović,
Aleksandra Šofranac,
Branka Dragović,
Darko Šoškić,
Dragan Vuković,
Dragoljub Radulović,
Filip Tomić,
Hasib Polimac,
Ljiljana Vulićević,
Milan Minić,
Milan Nešković,
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Milisav Joksimović,
Mirjana Ičević,
Monika Medenica,
Nemanja Zlatičanin,
Predrag Adamović,
Rahman Demić,
Slađana Pečurica,
Toni Trceta,
Zdravko Gojković,
Zejnel Adžijusufović,
Jovana Rajak,
Milutin Šoškić,

PROBLEM
Nepostojanje prostorne planske dokumentacije. Još uvijek nije donijet
novi Prostorno-urbanistički plan za Opštinu Bar, kao i brojni planovi
nižeg reda.

RJEŠENJE
Pristupićemo izradi novog Prostorno-urbanističkog plana Bar. Realizaciju
istog ćemo obezbijediti angažovanjem stručnjaka iz te oblasti i namjenskim
korišćenjem planiranih sredstava. Obezbijedićemo eksternog revizora
koji će pratiti kvalitet realizacije odrađenih projekata i njihove efikasnost.
Građanima će biti dostupni na uvid izvještaji. Svi podaci, izvještaji i planom
realizovani projekti biće javno istaknuti na sajtu Opštine.

I KOMUNALNI RED I URBANIZAM

ПРОБЛЕМ
Тренутни ДУП-ови рађени су ради интереса појединаца, остављајући
парцеле без путева непотребним обједињавањем урбанистичких
парцела, што је довело до немогућности договора међу власницима, а
као крајњу посљедицу имамо велики губитак самих грађана и Општине.

РЈЕШЕЊЕ
Приступићемо измјенама и допунама постојећих ДУП-ова и
омогућити да земљиште које посједују могу на квалитетан начин
користити. Свака парцела у складу са законима струке мора добити
пут. Власници земљишта ће тако ријешити проблем приступа свом
земљишту, а тиме ће се подићи вриједност самог земљишта и избјећи
могуће административне и судске компликације ради валоризације
земљишта.

Pretvorićemo Bar u infrastrukturno i komunalno uređen grad i obezbijediti na taj način
prvi i osnovni preduslov za razvoj svih ostalih oblasti. U Baru će se graditi kontinuirano
i podjednako tokom cijelog mandata, čime će se prekinuti sa praksom predizobornih
bajki u režiji vlastodržaca.

PROBLEM
Gradnja pod sumnjivim okolnostima, namješteni tenderi, olako ustupljeno opštinsko zemljište, odnosno sumnjivi ugovori i aneksi ugovora.

RJEŠENJE
Pratiće se zakonska regulativa radi sprječavanja dosadašnjih nepravilnosti
u ovoj oblasti. Rentiranje zemljišta, rokovi izgradnje stambeno-poslovnih
objekata, poštovanje planske gradnje i davanje tendera onima koji imaju
najbolju ponudu sa ispunjenim zakonskim uslovima.
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ПРОБЛЕМ
Некадашње пољопривредно земљиште иза “Мимозе”, иако је
враћено већини власника, некима и даље није, због очигледне
опструкције интересних лобија. Пошто су уписани као сувласници,
процентуално на читавој површини, не могу слободно располагати
својом земљом. Универзитет Црне Горе као сувласник, у
маратонским судским процесима опструира парцелацију и
рјешење овог проблема. Ова борба за основна грађанска
права и права својине траје од 1993. године.

РЈЕШЕЊЕ
Локална власт мора стати на страну својих грађана и учинити
све што је у њеној моћи и у оквирима закона бити активан
актер - посредник у рјешењу овог проблема. Правда и право
су на страни наших суграђана. Мора се покушати стати на пут
бахатости интересних лобија (правосуђе да спријечи евидентне
опструкције) и нашим суграђанима, старосједиоцима, вратитити
у пуном смислу те ријечи њихову очевину и ђедовину.

ПРОБЛЕМ
Лоша водоводна мрежа у приградским насељима.

РЈЕШЕЊЕ
Буџетом предвиђена средства за водоводну мрежу искористити
по приоритетима на основу најлошије водом снабдјевених
насеља.
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PROBLEM
Problem izlivanja kanalizacije u more na gradskim i prigradskim plažama.

RJEŠENJE
Postavićemo prioritete na osnovu zahtjeva mjesnih zajednica i za
rizične odlive kanalizacije zahtijevati od nadležih organa da ih priključe
na gradsku kanalizacionu mrežu i time smanjiti stepen zagađenja
mora. Prednost će imati turistički gusto naseljena mjesta. Postavićemo prioritete na osnovu zahtjeva mjesnih zajednica i za rizične odlive
kanalizacije zahtijevati od nadležih organa da ih priključe na gradsku
kanalizacionu mrežu i time smanjiti stepen zagađenja mora. Prednost
će imati turistički gusto naseljena mjesta.

PROBLEM
Loša putna infrastruktura u prigradskim naseljima i gradnja isključivo
prije izbora.

RJEŠENJE
U saradnji sa mjesnim zajednicama, opštinskim budžetom predviđenim
za izgradnju putne infrasturkture saniraćemo najneuređenije prigradske
puteve koji se godinama nalaze u lošem stanju (evidentan primjer:
saobraćajnica duž pruge u Bjelišima).

ПРОБЛЕМ
Лош и нередован градски превоз, посебно током љетње сезоне.

РЈЕШЕЊЕ
Градски превоз ће бити знатно унапријеђен и модернизован
како би могао да одговори на потребе грађана и туриста.
Обезбиједићемо више редовних линија и возила на релацији
Бар-Утјеха током сезоне.

PROBLEM
Saobraćajne gužve na ulazu i izlazu iz grada godinama su “crna tačka”
turizma, naročito upadljiva u ljetnjoj sezoni.

RJEŠENJE
Riješićemo gorući problem gužvi u Sutomoru i Šušnju izgradnjom
pasarela za pješake. Riješićemo problem gužvi na izlazu iz grada ka
Ulcinju pronalaskom adekvatnog rješenja (kružnog toka ili semafora)
kod skretanja za bolnicu. Skretanje u naselju Ilino kod hotela “MD”
preusmjerićemo na kružni tok, jer je izmjenom DUP-a izgubilo smisao.

ПРОБЛЕМ
Небезбједност пружних прелаза.

РЈЕШЕЊЕ
Захтијеваћемо од Министарстава и Жељезничке инфраструктуре
Црне Горе реконструкцију и модернизацију пружних прелаза у
циљу безбједности и сигурности сваког учесника у саобраћају.

PROBLEM
Neophodno proširivanje gradskog groblja.

RJEŠENJE
Pronaći lokaciju za novo gradsko groblje koje će biti namijenjeno za
sve vjere i biti adekvatno uređeno i raspoređeno.
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ПРОБЛЕМ
Политика константног задуживања и трошења има за посљедицу
корист властодржаца, а неодржива је, јер доноси дугорочну
штету будућим генерацијама.

РЈЕШЕЊЕ

II БУЏЕТ И ЕКОНОМИЈА
Бар је са свим својим потенцијалима несумњиво предодређен
да, уз одговорно управљање, постане један од најразвијенијих
градова, не само Црне Горе већ и региона.

PROBLEM
Donošenje nezakonitih budžeta i učestalo vršenje rebalansa zbog
neodržive ekonomske politike.

RJEŠENJE
Stvorićemo finansijsku stabilnost pri raspodjeli sredstava i koristiti ih u
svrhu održivosti realizacije projekata predviđenih planom. Budžet više
ne smije biti potrošački, već razvojni. Akcenat mora biti na smanjenju
tekuće potrošnje u korist kapitalnog dijela budžeta i investicija.
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Извршићемо финансијску ревизију Општине Бар и утврдити
сстварна дуговања Општине и на који начин се покривају стари
дугови. Нећемо покривати старе дугове новим задуживањима.
Систем “продај, позајми, потроши” постаће прошлост.

ПРОБЛЕМ
Незаконита и сумњива инвестирања и “тјерање” потенцијалних
инвеститора.

РЈЕШЕЊЕ
Усљед недовољне акумулације сопственог капитала, стране
директне инвестиције су један од најважнијих покретача
привреде и свеукупног развоја. Уклањањем свих законских и
административних баријера створиће се повољни инвестициони
амбијент за домаће и стране инвеститоре, чиме ће Бар постати
привлачна и правно сигурна инвестициона дестинација.
Потенцијалним инвеститорима се мора изаћи у сусрет, али
приоритетно се према имовини нашег града мора односити
на домаћински начин.

ПРОБЛЕМ
Бригу о економији града не воде стручњаци, већ политичари.

РЈЕШЕЊЕ
Формираће се стручни тим, који ће се искључиво бавити
сагледавањем инвестиционих потенцијала Општине Бар и
њиховом промоцијом. Пројекат ће пратити посебан сајт, на
којем ће бити презентирани сви подаци о инвестиционим
потенцијалима и потребним информацијама за заинтересоване
инвеститоре.

PROBLEM
Nije donijet strateški plan lokalnog i ekonomskog razvoja Bara.

RJEŠENJE
Donijećemo strateški plan razvoja kao osnovnog dokumenta i polazne
osnove dugoročnog ekonomskog razvoja lokalne zajednice. Strateški
plan izraditi kroz partnerstvo sa privrednim subjektima, NVO i građanima, fokusiranjem na komparativnim prednostima Opštine Bar, kao i
slabostima unutar lokalne zajednice. Osnovni cilj ovog dokumenta je
obezbjeđivanje održivog razvoja, zatim uticaj na sve sektore lokalne
privrede i jačanje konkurentnosti lokalne zajednice.

ПРОБЛЕМ
Неискоришћеност средстава ЕУ фондова предвиђених на нивоу
државе.

РЈЕШЕЊЕ
Селекцијом младих кадрова и избором најбољих кандидата,
извршићемо њихову обуку за професионално писање пројеката
за апликације код ЕУ фондова, са циљем искоришћавања
добијених средстава и за реализацију планираних развојних
пројеката.

PROBLEM
Nezakonite i sumnjive privatizacije i uništenje nekada uspješnih barskih preduzeća.

RJEŠENJE
Sumnjive privatizacije, koje su rezultirale gašenjem nekada izuzetno
uspješnih preduzeća, zahtijevaju reviziju i utvrđivanje nezakonitosti
koje su ih pratile. Nekadašnjim radnicima Primorke, Bar bilja, Tehnoprometa, Izbora Bar, ZIB-a i dr. koji su bili nosioci privrede i razvoja
grada, pripada to pravo.
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ПРОБЛЕМ
Нељубазност и недоступност локалних службеника и функционера,
чиме се онемогућава остваривање права грађана.

РЈЕШЕЊЕ
Запослени у локалној самоуправи морају бити сервис грађана.
Својом љубазношћу и приступом према странкама, обезбиједиће
поштовање процедура и рокова у остваривању њихових
конкретних права.

III LOKALNA UPRAVA
Barsku lokalnu samoupravu vidimo kao decentralizovano tijelo, sastavljeno od stručnih i sposobnih kadrova koji će odgovorno obavljati posao
koji im po nadležnosti pripada.

PROBLEM
Nepostojanje transparentnosti na svim nivoima organizovanja lokalne
samouprave.

RJEŠENJE
Rad lokalne samouprave i njenih jedinica će biti transparentan, čime
će se obezbjediti blagovremeno informisanje građana. Transparentna
javna rasprava ostvariće njihov osnovni cilj, umanjiće se prostor za
zloupotrebe i korupciju.
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PROBLEM
Zapošljavanje kadra bez stručnih i ličnih kompetencija za poslove koje
obavljaju.

RJEŠENJE
Sistematizacije radnih mjesta utvrdiće se i izraditi na osnovu stvarnih
potreba posla za svako radno mjesto sa stručnim kompetencijama. U
postojećoj lokalnoj samoupravi, na osnovu novopostavljenih standarda
i procedura, izvršiće se revizija stručnosti, sposobnosti i produktivnosti
postojećeg kadra po metodi ”Pravi čovjek na pravom mjestu”.

ПРОБЛЕМ
Запошљавање младих људи без радног искуства.

РЈЕШЕЊЕ
Обезбиједићемо један број радних мјеста за младе људе без радног
искуства. Са њима ће се одрадити професионална селекција кроз
интервјуе и тестове као доказ о професионалном интересовању,
способностима и склоностима. На основу резултата, сходно
потребама упражњеног радног мјеста, одрадиће се селекција
кандидата, без иједног вида дискриминације. Примљеним
кандидатима биће обезбијеђена стручна обука.

PROBLEM
Mjesne zajednice ne funkcionišu u rješavanju problematike građana.

RJEŠENJE
Obezbijedićemo opšte uslove za rad, čime će mjesne zajednice postati
pravo predstavništvo građana koje će raditi u njihovom interesu.

ПРОБЛЕМ
Евидентна је корупција на свим нивоима и у свим областима
друштвеног живота.

РЈЕШЕЊЕ
Градићемо систем који ће сузбијати корупцију и у којем ће
се вредновати и афирмисати моралне и стручне вриједности
сваког појединца.

PROBLEM
Korišćenje službenih vozila u privatne svrhe.

RJEŠENJE
Uvesti sistem praćenja kretanja službenih vozila, kako bi se obezbijedio izvještaj o korišćenju vozila, sve u cilju sprječavanja nesavjesnog
korišćenja, zloupotreba i traženja odgovornosti.
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PROBLEM
Nedostatak adekvatno uređenih parking prostora, posebno na mjestima posjećenim tokom sezone.

RJEŠENJE
Regulisaće se postojeći divlji parkinzi na zemljištu koje pripada Opštini, postavljanjem naplatnih rampi, a sredstva ostvarena tim putem
koristiće se za unaprjeđenje turizma.

IV ТУРИЗАМ И ПОТЕНЦИЈАЛИ
Бар ће користећи своје потенцијале бити препознатљив по
туризму, сјајним утисцима туриста и гостопримству домаћина.

ПРОБЛЕМ
Непостојање видиковаца са којих би се видјела панорама Бара и
приступних путева до њих.

РЈЕШЕЊЕ
Изградњом видиковца са којег би била видљива читава панорама
града (Суторман или Стари Бар), са одређеним пратећим садржајима,
знатно би се унаприједила туристичка понуда града.

12

ПРОБЛЕМ
Недовољна усмјереност ка спортском туризму.

РЈЕШЕЊЕ
Користећи климатске услове и развојем додатне спортске
инфраструктуре, у сарадњи са ТО Бар и власницима приватних
смјештаја, израдити план овог вида туристичке понуде. Постојећи
спортски терени, спортска хала “Тополица”, изградња још једног
помоћног фудбалског терена, створиће услове да Бар постане
центар за реализацију зимских припрема спортских клубова
из окружења.

PROBLEM
Nepostojanje geografsko-informacionog sistema (GIS) za područje Bara.

RJEŠENJE
Pristupićemo izradi geografsko-informacionog sistema Bara, kako bi
sve relevantne informacije bile dostupne građanima, privrednicima i
posjetiocima našeg grada. Posebnu pažnju obratiti na Sozinu i druge
nepravedno zaboravljenje djelove našeg grada.

ПРОБЛЕМ
Непостојање довољног броја одговарајућих аутокампова.

РЈЕШЕЊЕ
Пронаћи просторна рјешења за аутокампове и створити
могућност за власнике или закупце приватног земљишта и дати
им олакшице и подстицај у реализацији оваквих пројеката.
Овај вид туризма је популаран за стране туристе.
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ПРОБЛЕМ
Недостатак удружења и клубова младих за њихову подршку
и образовање .

РЈЕШЕЊЕ
Иницираћемо оснивање удружења младих за едукацију,
савјетовање и професионално усмјерење. Иницираћемо оснивање
Фондације за помоћ дјеци са изванредним резултатима у свим
областима, а која се налазе у социјално-ризичној групи.

V MLADI, NAUKA I SPORT
Naša vizija grada zasnovana je na mladima koji će imati sve preduslove
za kvalitetno bavljenje sportom.

PROBLEM
Nedostatak podsticaja za obrazovanje i sport dovodi do nemogućnosti
afirmacije znanja i talenta.

RJEŠENJE
Obezbijedićemo mladima uslove da svoj talenat u nauci i sportu ostvare u
potpunosti - organizovaćemo takmičenja za osnovce i srednjoškolce iz svih
nastavnih predmeta na nivou Opštine, i podsticati ih na učenje i vraćanje pravim
vrijednostima.
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PROBLEM
Mladi nisu uključeni u proces odlučivanja i donošenja odluka koje
direktno određuju njihovu sudbinu i budućnost grada.

RJEŠENJE
Stvorićemo načine i uslove da mladi budu aktivni činioci u procesu
donošenja odluka. Svima ćemo pružiti jednaku šansu bez obzira na
bilo koje lično opredjeljenje. Svako će imati priliku da doprinese u
kreiranju uspješnije budućnosti grada. Ovim se staje na put partijskim
kadrovima

ПРОБЛЕМ
Недовољно развијени садржаји спортског и друштвеног живота
грађана.

РЈЕШЕЊЕ
Модернизовати градски стадион изградњом трибине са
сједиштима, ради популаризације фудбала, атлетике и других
спортова. Оградити и уредити бројна запуштена игралишта
у граду, укључујући школска игралишта. Приступити плану
изградње затвореног базена.

PROBLEM
Nepostojanje biciklističkih staza i staza za trčanje.

RJEŠENJE
Obilježićemo i izgraditi biciklističke staze na svim lokacijama gdje postoji mogućnost za to. Uredićemo postojeću stazu za trčanje, sa svim
sadržajima u Šumicama (rasvjeta, klupe, česme, dodatni mobilijar i dr.),
kao i graditi nove tamo gdje postoji mogućnost.

ПРОБЛЕМ
Управљање општинским спортским клубовима не врши се на
адекватном нивоу.

РЈЕШЕЊЕ
Управљање спортским клубовима даћемо стручним и компетентним
људима, а не као што је до сада била пракса. На овај начин ће
сваки домаћи спортиста добити подједнаку шансу да испољи
свој таленат. Клубови морају своје функционисање заснивати
на младим, домаћим играчима.

PROBLEM
Dio opštinskog budžeta predviđen za sport nije dovoljan i troši se
nenamjenski.

RJEŠENJE
Profesionalnim sportistima će se obezbijediti redovna primanja i imaće
prioritet u odnosu na članove uprave klubova. Ugovori o radu i aneksi
ugovora moraju da sadrže stvaran iznos primanja i budu transparentni.
Sportistima će se obezbijediti kompletna sportska oprema.
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PROBLEM
Kulturno nasljeđe je prepušteno devastaciji a posebno stari grad,
Haj-nehaj, Ratac, Maljevik, Bigovica.

RJEŠENJE
Budžetom izdvojiti veća sredstva i realizovati aktivnosti koje su u nadležnosti Opštine kako bi kulturna baština ostala sačuvana. Pri izradi
urbanističkih planova usredsrijediti se na zaštitu kulturnih dobara.
Uredićemo lokacije na kojima se nalaze kulturna dobra, postavićemo
putokaze, info table i dr.

VI КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЉЕЂЕ
Због своје богате културне баштине, Бар заслужује значајније
мјесто на културној мапи наше државе.

ПРОБЛЕМ
Уништење арехеолошких налазишта из римског периода, сада испод
зграде “Зета градње”.

РЈЕШЕЊЕ
Зауставићемо изградњу и заштитити арехеолошка налазишта, као
што је простор око Триконхоса (остаци цркве поред “црвене банке”),
логора испред хотела “Агава” и остатака логора на шеталишту Краља
Николе из Другог свјетског рата, као и археолошких налазишта испод
хотела “Агава”.
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ПРОБЛЕМ
Запостављена културна инфраструктура.

РЈЕШЕЊЕ
Модернизовати Дом културе као “кровно мјесто” свих културних
активности. Реконструкцијом Дома културе град ће добити
савремену биоскопску и позоришну салу. Створићемо све
услове да идемо у корак са трендовима, да грађани могу у свом
граду гледати премијере филмова и позоришних представа.
Уредити љетњу башту Дома културе и позорницу у Старом
граду и омогућити одржавање концерата и манифестација,
чиме би обогатили културно-туристичку понуду града.

PROBLEM
Gradska biblioteka nema značaj koji joj pripada.

RJEŠENJE
Gradska biblioteka će postati stub kulture u gradu pod Rumijom. Modernizacijom rada ove jedinice Kulturnog centra, te organizovanjem
redovnih književnih večeri, Barani će konačno u potpunosti koristiti sve
sadržaje gradske biblioteke. Dopunom kolekcije knjiga i enciklopedija
novijih izdanja, renoviranjem čitaone i otvaranjem kafe bara učinićemo
biblioteku atraktivnijom mlađoj populaciji.

ПРОБЛЕМ
Недовољан број сајмова у граду.

PROBLEM
Nepostojanje zvanično “već otvorene” Radio televizije Bar.

РЈЕШЕЊЕ
Бар заслужује да буде домаћин великих сајмова и фестивала
током цијеле године и да буде препознатљив и по томе.
Учинићемо га таквим.

RJEŠENJE
Pristupićemo svim sredstvima i kadrovima formiranju opštinske televizije
koja će značajno proširiti i unaprijediti kulturni prostor i sadržaj u Baru.

17

VII POLJOPRIVREDA
Bar, grad masline i maslinovog ulja, postaće prepoznatljiv po svojim bogatim resursima koji život znače, a koje je u obilju ovom gradu darivala
priroda.

PROBLEM
Nedovoljni podsticaj opštine za bavljenje poljoprivredom i stočarstvom.

RJEŠENJE
Izdvajaćemo više sredstava za ovu oblast i vršiti podsticaj mladih kako bi uzeli
učešće u ovoj strateškoj privrednoj grani. Oslobodićemo poljoprivrednike plaćanja
poreza i aktivno raditi na uvođenju novih tehnologija, koje bi olakšale bavljenje
poljoprivredom. Uredićemo lokalnu pijacu u Starom Baru
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ПРОБЛЕМ
Пропадање фабрике “Приморка” и неадекватна искоришћеност
производње агрума и нара.

РЈЕШЕЊЕ
Сагледаћемо гдје Општина посједује земљиште на коме би се
могла изградити фабрика, формирати стручни тим који би радио
на идејном пројекту (бизнис плану) и контакту са потенцијалним
инвеститорима из ове дјелатности. Уз квалитетан пројекат
приватно-јавног партнерства, изабраће се најбољи инвеститор.
“Нова Приморка” би уједно постала и откупни центар агрума.

PROBLEM
Nedovoljna briga o građanima sa invaliditetom.

RJEŠENJE
Pomagaćemo udruženjima osoba sa invaliditetom. Pokušaćemo da im obezbijedimo adekvatan prostor za druženje, zatim medicinsku pomoć, da povećamo
ušešće u sportskim aktivnostima, omogućimo ulaz u veći broj stambenih objekata, čime bi se poboljšala njihova aktivna društvena integracija. Pomagaćemo
organizacijama koje već dugo godina rade sa ovom ciljnom grupom.

ПРОБЛЕМ
Институције и саобраћајнa инфраструктурa нису архитектонски
приступачне за слабовиде и слијепе особе.

РЈЕШЕЊЕ
Обезбиједити стазе водиље за слијепе, натписе на брајевом писму,
прилагодити озвучење општинског сајта њиховим потребама,
озвучити семафоре и омогућити њихову адекватну примјену.

PROBLEM
Nedovoljna briga o starim licima.

RJEŠENJE
Raditi na tome da programi kućne njege i pomoći starim licima postanu dio sistema
(i budžeta) kako bi se na adekvatan način trajno riješio problem starih lica koja žive
sama na teritoriji naše opštine. U međuvremenu, kroz finansijsku i kadrovsku pomoć
uključiti ih u postojeće projekte koje sprovode NVO u našem gradu, a koje, zbog
ograničenih sredstava, nisu u mogućnosti da u većoj mjeri pomažu ovoj populaciji.

VIII ПРАВО НА РАД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Бар да ради.

ПРОБЛЕМ
Недовољна брига за људе којима је неопходна помоћ Општине.

РЈЕШЕЊЕ
Обезбиједићемо, у свакој породици која је у социјалном ризику,
посао једном члану породице сходно његовом образовању,
знању и способностима или кроз програм едукације. Онима који
немају радно способних чланова породице обезбиједићемо
материјалну помоћ или волонтере за помоћ при испуњавању
претходно утврђених потреба.
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ПРОБЛЕМ
Непостојање азила за напуштене животиње.

РЈЕШЕЊЕ
Кроз ЕУ фондове, проналаском погодне локације, кренућемо у
реализацију ове вишегодишње потребе. У склоништу за животиње
ће бити смјештај, а грађанима ће се дати могућност њиховог
удомљавања. Вршиће се стерилизација и вакцинација животиња.
Активно ћемо се укључити у рад НВО и ветеринарских станица.

PROBLEM
IX ŽIVOTNA SREDINA
Očuvanjem i unapređivanjem životne sredine - zelenih i vodenih površina,
očuvaćemo dušu našem gradu, a narednim generacijama obezbijediti i
ostaviti u nasljeđe dovoljno mjesta za rekreaciju i odmor.

PROBLEM
Mali broj parkova i zelenih površina

RJEŠENJE
Spriječićemo betonizaciju grada i devastiranje zelenih površina.
Oformićemo Park prijateljstva i ljubavi kako bi svako ko želi mogao
da posadi maslinu ili neku egzotičnu biljku, kao npr. mladenci prilikom
vjenčanja.
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Postojeći kamenolomi u blizini grada ugrožavaju životnu sredinu i
zdravlje građana.

RJEŠENJE
Buduće eksploatacije kamena otvarati izvan grada, kako bi građani i životna
sredina bili zaštićeni od buke, prašine i drugih negativnih uticaja.

ПРОБЛЕМ
Проблем одлагања смећа и непостојање еколошке свијести.

РЈЕШЕЊЕ
Преиспитаћемо рад надлежних служби и у сарадњи са мјесним
заједницама пронаћи најбоља рјешења за повећање броја локација
и контејнера у мјестима гдје је то неопходно. Истовремено, путем
акција и програма, у сарадњи са НВО, радићемо на свеобухватном
подизању еколошке свијести грађана.

