Dragan Krapović,

Mijomir Pejović,

predsjednik budvanskih Demokrata

potpredsjednik Demokratske Crne Gore

potpredsjednica budvanskih Demokrata.

Dragan Krapović rodjen je 26.08.1978.
u Podgorici . Diplomirani je pravnik.
Zaposlen u Komericjalnoj banci AD
Budva u pravnom sektoru. Od 2009.
godine bavi se privatnim poslom,
vezanim za turizam i ugostiteljstvo.
Odlično poznaje engleski jezik i služi
se italijanskim. Oženjen je suprugom
Sandrom, otac je dvoje djece.

Mijomir Pejović, rodjen 16.12.1977.
godine. Diplomirani je politikolog.
Specijalizirao je oblast Terorizam i
organizovani kriminal. U vise navrata
je bio odbornik u lokalnom parlamentu, a tu funkciju obavlja i sada.
Oženjen je suprugom Tijanom i
otac je Milice i Đura.

Anđela Bečić rođena je 07.05.1991. godine
u Kotoru. Nosilac je diplome Luča A.
Trenutno je apsolvent na Medicinskom
fakultetu u Podgorici. Nacionalni je
koordinator za reproduktivno zdravlje
i HIV/Aids u MoMSIC-u. Učestvovala je
na Generalnoj skupštini Svjetske organizacije studenata medicine IFMSA u
Indiji, Tunisu, Turskoj i Malti. Služi se
engleskim i njemačkim jezikom.

Demokrata sam zato što želim
da Budva bude grad oslobodjen
megalomanije.

Demokrata sam zato što želim
uređenu Budvu u kojoj se zna
svačije mjesto i odgovornost.

Anđela Bečić,

Demokratkinja sam zato što znam
da je naporan rad put do uspjeha.
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Đorđe Zenović,

Krsto Radović,

Marko Marković,

sekretar budvanskih Demokrata

potpredsjednik budvanskih Demokrata

potpredsjednik budvanskih Demokrata

Đorđe Zenović, rođen je 05.02.1986. u
Kotoru. Diplomirani je pravnik. Specijalizirao je ustavnopravno-politički
smjer sa prosječnom ocjenom
10,00. Trenutno je magistrant na
Pravnom fakultetu.

Krsto Radović rodjen je 19.11. 1980.
godine u Baru. Stalno je nastanjen
i živi u Petrovcu. Završio je Višu
hotelijersku školu u Beogradu. Preduzetnik je i ugostitelj. Oženjen
je suprugom Slađanom s kojom
ima sina.

Marko Marković, rođen je na Cetinju,
1975. godine. Diplomirani je ekonomista i magistrant na Fakultetu
za biznis i turizam u Budvi. Radno
iskustvo stekao je u turistickom i
bankarskom sektoru. Član je Savjeta
Mjesne zajednice Stari Grad i predsjednik Skupštine Gradske muzike
Budva. Oženjen je i ima dvoje djece.

Demokrata sam zato što je Budvi potrebna obnova - a obnovi
odlučnost i hrabrost.
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Demokrata sam zato što želim da
budemo svoji na svome.

Demokrata sam jer znam da bez
novih snaga i nove energije, nema
uspjeha i nema pobjede.

Spisak članova Opštinskog odbora
Članovi Opštinskog odbora Demokrata su i:

Igor Đurašević,
Mladen Franović,
Adrijana Zenović,
Bojan Šumar,
Nenad N.Franeta,
Gojko Liješević,
Željko Bijelica,
Milivoje Radulović,
Veselinka Tanović,
Goran Slovinić,
Nikola Marković,
Adela Šaban,
Nikola Sjekloća,
Zdravko Pavlović,
Ivana Rebić,
Milo Duletić,
Željko Franeta,

Dragana Radović,
Ilija Vujadinović,
Ivan Pejović,
Ivana Franeta,
Draško Kusovac,
Pero Đergović,
Filip Zenović,
Vlado Popović,
Marko Stanišić,
Boris Kuznjecov,
Nenad A. Franeta,
Vlado Jovanović,
Ozren Đurašević,
Radisav Stevović,
Nada Đakonović i
Ognjen Mušikić.

PROBLEM
Sveukupna turističko-ugostiteljska ponuda nije
na nivou zahtjeva savremenog turističkog tržišta.

I ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО

RJEŠENJE
ТУРИЗАМ ПО МЈЕРИ ГРАЂАНА БУДВЕ
Будву видимо као модерну медитеранску
туристичку дестинацију међународног угледа,
општину која води рачуна о својим природним,
друштвеним и економским ресурсима. Наша
Будва треба да буде спој богате традиције,
историје, културе и модерног, одредиште
које се радо посјећује и мјесто у којем је
привилегија живјети.
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Podići kvalitet usluga i ukupne turističke ponude
Jaza, Budve, Bečića, Rafailovića, Pržnog, Svetog
Stefana, Petrovca i Buljarice. Produžetak turističke
sezone i povećanje ukupnog prometa ostvarićemo
većom zastupljenošću na postojećim i povratkom
na izgubljeno zapadnoevropsko tržište.

ПРОБЛЕМ
Одсуство визије будућег развоја туризма.

РЈЕШЕЊЕ
Максимално заступати и примјењивати
елементе одрживог туризма, који је савремени
и једини прави приступ развоју туризма, а
подразумијева успостављање позитивног
односа и везе између туризма и заштите
животне средине. Такав концепт претпоставља
постизање потпуног склада између економских
и еколошких потреба, као и интереса туриста
и наше локалне заједнице.

PROBLEM
Nepostojanje strategije razvoja turizma u Opštini Budva.

RJEŠENJE
Donošenjem strategije razvoja turizma obezbijedićemo sveukupnu zaštitu interesa korisnika
turističkih usluga i učesnika u turističkom prometu.
Konsenzusom svih aktera u turističkoj privredi lokalne zajednice i uvažavanjem njihovog mišljenja,
dobićemo održivi koncept koji će obezbijediti ostvarenje dugoročnih ciljeva i interesa svih građana.
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ПРОБЛЕМ
Фаворизовање грађевинског лобија узроковало
је огроман број новоизграђених стамбених
јединица, које су девастирале простор и
угушиле територију читаве општине.
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РЈЕШЕЊЕ
Пренамјена стамбених у туристичке капацитете
и објекте комплементарних дјелатности
(породични хотели, апартмански хотели,
„timeshare“, студентски домови, домови за
старе итд). Недвосмислено дати приоритет
туризму као стратешкој привредној грани.

PROBLEM
Siva ekonomija, a posebno nedostatak evidencije
i kontrole realnog broja smještajnih kapaciteta
i broja posjetilaca, degradira kvalitet ponude i
drastično umanjuje prihode opštine.

RJEŠENJE
Odlučno zaustaviti sivu ekonomiju većim angažovanjem nadležnih institucija. Stimulisati i organizovati
zajednički izlazak i promociju razuđene i usitnjene
ponude privatnog smještaja savremenim web
marketingom i predstavljanjem na sajmovima i
sličnim manifestacijama. Obezbijediti i kontrolisati
kvalitetan prihvat i informisanje (meeting & greeting)
individualnih gostiju na način imanentan razvijenim
turističkim sredinama.

ПРОБЛЕМ
Огроман недостатак стручног, нарочито
сезонског, оперативног туристичкоугоститељског кадра.

РЈЕШЕЊЕ
Организовати и омогућити младима образовање,
едукацију и преквалификацију за занимања
“производних” туристичко-угоститељских
кадрова, као и услова за њихово лакше и
брже запошљавање. Максимално помоћи
и успоставити сарадњу између туристичке
привреде и образовних институција.
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PROBLEM
Neadekvatna, nekompletna i nedovoljna turistička infrastruktura.

RJEŠENJE
Opremanje, uređenje, podsticanje inovacija i stavljanje u funkciju postojećih i novih: kupališta i plaža,
gradskih i parkova za djecu, turističkih informativnih
centara, centara za prihvat turista i posjetilaca, objekata nautičkog turizma, rekreativnih, biciklističkih,
panoramskih i pješačkih staza, vidikovaca i sličnih
sadržaja.
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ПРОБЛЕМ
Лоша организација, рад и начин коришћења
намјенских средстава Туристичке организације
Будва.

РЈЕШЕЊЕ
Огромна средства која се убирају од туристичке
привреде, нарочито од „малих“ привредника, у
највећем дијелу би требало да буду и враћена
кроз помоћ у пласману и презентацији.
Посебан акценат се мора ставити на важност
очувања и унапређења свих елемената
туристичког производа, као и подстицање
развоја туристичке инфраструктуре и пружање
информација туристима.

PROBLEM
Zapuštenost, izloženost propadanju i nemogućnost
turističke valorizacije objekata u ruralnim djelovima
Opštine Budva.

RJEŠENJE
Obnoviti i popraviti postojeću infrastrukturu (seoske
puteve i komunalnu infrastrukturu), stare kuće i prateće
objekte. Maksimalno prilagoditi ukupne ambijentalne
uslove zahtjevima rastuće turističke tražnje. Konceptualno formirana ponuda podrazumijeva upoznavanje
gostiju sa tradicionalnim načinom života kroz njihov
boravak u selima budvanskog zaleđa.

ПРОБЛЕМ
Недовршен и несврсисходан географскоинформациони систем (ГИС) подручја Општине
Будва.

РЈЕШЕЊЕ
Однос просторног планирања према ГИС-у мора се
кретати у опсегу одговора на једноставна питања,
као што су: гдје и колико, све до најсложенијих,
типа: шта ако? Способност да свеобухватне
податке о простору трансформише у релевантне
информације представља основну предност и
вриједност ГИС-а, а само такве информације су
од користи како грађанима и привредницима,
тако и гостима и потенцијалним посјетиоцима.
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PROBLEM
O stanju u urbanizmu u Budvi mnogo se već govorilo.
Negativni pojmovi poput „budvanizacije“ su već ustaljeni
kod stručne i laičke javnosti i označavaju pogubnu politiku
planiranja DPS-a, betoniranje i devastaciju obale i sve što
prati jedna takva politika. Ukratko, trošenje prostora kao
da ne postoji sjutra. Iako je takvo postupanje DPS-a, prije
svih, korumpiranih čelnika u Budvi, već ostavilo trajne
posljedice, želimo da sačuvamo preostale prirodne resurse
i intervencijama sanacionog karaktera zaustavimo dalje
propadanje i nekotrolisani rast grada. Kako to uraditi?

RJEŠENJE
II URBANIZAM I PLANIRANJE PROSTORA
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Smatramo da bi trebalo napraviti diskontinuitet u
odnosu na ono što je bilo do sada, te afirmisati potpuno
nov pristup prostornom planiranju u Budvi.U novim
planovima akcenat treba staviti na javni interes,ali ne
deklarativno kao što je radila vlast DPS-a, već suštinski,
da to bude golim okom vidljivo. Planove poput Budva-centar i Petrovac-centar odmah i bez odlaganja
staviti van snage.

ПРОБЛЕМ
Нема довољно зелених и других јавних површина.
Пјешачке стазе и комуникације, тргови, улице
и зелене површине су деградиране и постале
су дио урбанистичких парцела правних и
приватних лица. Јавни простори у Будви сада,
умјесто грађанима Будве, служе за подизање
коефицијената изграђености, за подмиривање
апетита ДПС-а и њихових “стратешких партнера”.

PROBLEM
Neodgovorna građevinska politika dovela je
do urbane devastacije i preizgrađenosti. Kako
sanirati postojeće katastrofalno stanje?

RJEŠENJE
РЈЕШЕЊЕ
Новим плановима се морају у потпуности заштитити
сви постојећи јавни простори. Посебну пажњу
треба обратити на дефицитарне зелене површине,
јавне стазе и путеве (комуникацију), тргове и
друге јавне површине. Простори и парцеле које
идентификујемо требало би да буду засебне
урбанистичке парцеле, са јасном намјеном и
недвосмисленим формулацијама.

Pokrenućemo inicijativu za prenamjenu postojećih
stambenih kapaciteta u legalne smještajne kapacitete, a buduću gradnju planirati isključivo u skladu
sa interesom grada, potrebama građana Budve,
koje će biti uobličene u planskim dokumentima.
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ПРОБЛЕМ
Катастрофално управљање простором и превелики
број привремених локација имају лош утицај
на туризам.

РЈЕШЕЊЕ
Демократе су спремне да јавно обећају и гарантују
смањење броја привремених локација на оптималан
број. Стимулисаћемо привреднике који послују
преко цијеле године и драстично смањити
нелојалну конкуренцију.
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PROBLEM
Ugroženost netaknutih djevičanskih lokacija
poput Mrčevog polja, Buljarice, Kraljičine Plaže
ili ostrva Sveti Nikola posljedica su centralizacije
u upravljanju resursima poput navedenih.

RJEŠENJE
Demokrate će insistirati da se o budućnosti ovakvih
lokacija odlučuje na lokalnom nivou (decentralizacija),
kao i da se planskom dokumentacijom obezbijedi
očuvanje autentičnog mediteranskog ambijenta,
istorijskog i kulturnog naslijeđa. Zalagaćemo se za
takozvane brownfield investicije, a gradnju treba
usmjeriti na kvalitetne, manje turističke objekte
(porodične hotele i pansione) i infrastrukturu.
Domicilnom stanovništvu, na lokacijama poput
Buljarice, trebalo bi omogućiti stambenu dogradnju/izgradnju za lične potrebe.

ПРОБЛЕМ
У Петровцу, прекомјерна нарочито “висока” градња,
као и запуштена туристичка инфраструктура,
представљају све већи проблем.

РЈЕШЕЊЕ
Максимално успорити стамбену и фаворизовати
градњу туристичких капацитета, примјерених
Петровцу као малом медитеранском туристичком
мјесту. Уредити плаже, опремити нова купалишта и
направити бар једно дјечије игралиште. Обновити
постојеће видиковце и шеталишта, а стари
“аустријски пут” поправити и привести туристичкорекреативној намјени, што би требало да буде
приоритет.

PROBLEM
Loša saobraćajna infrastruktura posljedica je korupcije vlasti DPS-a u Budvi. Sumnjivim “strateškim
partnerima” omogućena je izgradnja nerealno
velikog broja stanova za tržište, dok infrastrukura
to nije pratila, tako da je postojeća neadekvatna,
i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu.

RJEŠENJE
Saobraćajna infrastruktura, parkiranje u centru
grada i slični problemi će imati centralno mjesto
u svim budućim planovima i odlukama.
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III БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

ПРОБЛЕМ
Не постоји јасна евиденција стања у буџетској
каси, нити евиденција актуелних потраживања и
дуговања општине, као ни евиденција сумњивих
уговора који у дужем временском периоду
пријете да оптерете локални буџет.

РЈЕШЕЊЕ
Позваћемо надлежне државне органе да утврде
затечено стање финансија и имовине Општине
Будва, а уколико је потребно и ангажовати
независну, међународну ревизорску агенцију.
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PROBLEM
Nerealno visoki troškovi reprezentacije, troškovi
službenih putovanja i korišćenje službenih vozila u
privatne svrhe odlikuju aktuelnu opštinsku administraciju.

RJEŠENJE
Sprovešćemo strogu kontrolu korišćenja sredstava
poreskih obveznika u ove svrhe i donijeti jasna pravila
koja će biti obavezujuća za sve službenike i namještenike u lokalnoj upravi.

ПРОБЛЕМ
Приходи општине су недовољни за измирење
нагомиланих дуговања, па често долази до
блокаде рачуна општине и финансијске кризе.
Дуговања и блокаде су у највећем дијелу
посљедица корупције и криминала владајуће
ДПС гарнитуре у Будви.

РЈЕШЕЊЕ
Прво треба приходовати све што актуелна
власт није хтјела или није смјела, те повећати
проценат наплате по основу пореза и накнада
за комунално опремање.

PROBLEM
U dosadašnjoj praksi, dugovi opštine su se
pokrivali prodajom opštinskog zemljišta.

RJEŠENJE
Sa tom praksom se mora prekinuti, jer je zemljište
ograničen resurs, a postoje i drugi vidovi zakonite
upotrebe opštinskog zemljišta, kod kojih bi se putem
koncesija i renti ostvario povoljan finansijski efekat.
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PROBLEM

IV INVESTICIJE I UNAPREĐENJE
KOMUNALNOG REDA

DA BUDVA BUDE UREĐENA SREDINA

Veliki broj neuslovnih lokalnih puteva, ulica u centru
grada i manje više svim gradskim naseljima (Ulica Primorski bataljon, ulica u Boljacinom dolu, ulica Sremskog
fronta, Topliški put), loša atmosferska kanalizacija u
centru grada i u Petrovcu, nepostojanje kanalizacione
infrastrukture i loši seoski putevi (put preko Prijevora i
Seoca, Blizikuće - Đenaši, Markovići, Podličak, Čelobrdo,
pješačka staza od plaže Jaz do Seoca).

RJEŠENJE
Ogroman novac je otet iz opštinske kase raznim
sumnjivim poslovima funkcionera budvanskog DPS-a
i njihovih “strateških partnera”. Demokrate će insistirati
na vraćanju novca u budžet, sve do zadnjeg eura, te
isti iskoristiti za uređenje gradskih ulica, seoskih puteva
i komunalne infrastrukture i opremanja budvanskog
zaleđa.
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ПРОБЛЕМ
Будва је град у којем нестају паркови и зелене
површине као посљедица непланске градње.

РЈЕШЕЊЕ
Направити план и рок у којем ће се обезбиједити
средства за ревитализацију постојећих градских
паркова, као и формирање нових са игралиштима
за дјецу, мини спортским теренима и опремом
за вјежбање у природи.

PROBLEM
Osobe sa invaliditetom se svakodnevno susrijeću
sa problemom pristupa kancelarijama lokalnih i
državnih službi, banaka, stambenim zgradama
i drugim institucijama.

RJEŠENJE
Odmah ćemo evidentirati konkretna mjesta, na
kojima je potrebno izvršiti adaptaciju i izgradnju
rampi i ostalih neophodnih instalacija, kako bi osobe
sa invaliditetom imale olakšan i bezbjedan pristup.
Uklonićemo sve fizičke prepreke na šetalištima,
ulicama i trgovima koje otežavaju ili onemogućavaju nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom.
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ПРОБЛЕМ
Староградски бедеми су запуштени и
пријети им потпуна девастација од стране
неодговорних појединаца, које нико не
санкционише. Круна свега је постављање
кичасте илуминације од стране актуелне
власти.
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РЈЕШЕЊЕ
Спровести мјере заштите бедема од даље
девастације и кажњавати сваки покушај
исте. За посао амбијенталног освјетљења
бедема и других знаменитости (Цитадела,
цркве…) ангажовати за то специјализовану
реномирану фирму, како би расвјета служила
истицању љепоте и посебности Старог града,
а не његовом ружењу.

PROBLEM
Stari grad, kao istorijsko urbano jezgro i spomenik
kulture, nedomaćinskim ponašanjem aktuelne
vlasti gurnut je na marginu, saobraćajno je
izolovan od ostatka grada i oduzet mu je značaj.
U vlasništvu opštine se nalazi više objekata u
Starom gradu koji su potpuno ruinirani.

RJEŠENJE
Neophodno je opredijeliti sredstva u budžetu za
renoviranje zapuštenih opštinskih objekata i staviti
ih u funkciju u cilju oživljavanja Starog grada preko
cijele godine.

ПРОБЛЕМ
Некадашња војна утврђења су запуштена и
заборављена од стране надлежних органа.

РЈЕШЕЊЕ
Запуштене старе фортификацијске објекте
треба рестаурирати у складу са конзерваторким
условима од надлежних институција и туристички
валоризовати. Обновљене старе тврђаве могуће
је користити и као простор за одвијање културних
манифестација и програма цивилног сектора.
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PROBLEM
Nebezbjedan prilaz Svetom Stefanu kod hotela
„Adrović”.

RJEŠENJE
Formirati kružni tok na uključenju prilaznog puta iz
Svetog Stefana na Jadransku magistralu kod hotela
„Adrović“. Na neophodnost rješavanja ovog problema upućuje veliki broj saobraćajnih nesreća na ovoj
raskrsnici i velika saobraćajna gužva.
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ПРОБЛЕМ
Незавршен прилазни пут од јужне капије
Милочерског парка (са стране Светог Стефана)
до магистрале.

РЈЕШЕЊЕ
Довршити двосмјерну саобраћајницу у дужини
цца 100м о трошку Општине Будва. Ово рјешење
подразумијева смањење саобраћајног притиска
на Пржно и Свети Стефан у току љетње туристичке
сезоне.

PROBLEM
Nefunkcionisanje primarne infrastrukture i njen
poguban uticaj na životnu sredinu (problem
posebno izražen u Petrovcu).

RJEŠENJE
Obavezno popraviti i inovirati korita postojećih
potoka i kvalitetno kanalisati atmosferske vode.
Riješiti problem sa fekalnom kanalizacijom i otpadnim vodama, naročito kada su u pitanju pumpe na
pristaništu i kolektor na plaži ispod hotela “Christal
riviera”.

ПРОБЛЕМ
Незавршено петровачко шеталиште.

РЈЕШЕЊЕ
Коначно и дефинитивно завршити „доњу улицу“
и ставити тачку на невјероватну финансијску
конструкцију. Због обустављених и недовршених
радова, поједини дјелови шеталишта су
небезбједни, тако да је било повријеђених
грађана и туриста, што је свакако разлог да
се посао што прије оконча.
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ПРОБЛЕМ
PROBLEM
Ogroman broj taxi vozila na budvanskim ulicama
često čini otežanim kretanje saobraćajnicama, a
povremeno izaziva i potpuni kolaps.

RJEŠENJE
Redukovati broj licenci za obavljanje taxi prevoza po
principu: jedno vozilo – jedno stajalište.
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Непостојање адекватног простора за пријеме
званичника, поводом свечаности, простора који
би одговорио на протоколарне потребе града.

РЈЕШЕЊЕ
Демократе Будве ће инсистирати на враћању
тврђаве Цитадела у Старом Граду у власништво
и надлежност Општине Будва. Стари Град је
симбол Будве, а Цитадела је симбол Старог
Града и сматрамо да је логично и природно да
Цитадела буде центар протоколарних, културних
и других дешавања у Будви. Нормално, динамика
процеса враћања Цитаделе Будви, условљена је
стањем у финансијама града, које је после ДПС-а
катастрофално.

V ЛОКАЛНА УПРАВА
Стручност испред политике

ПРОБЛЕМ
Руководиоце органа локалне управе и чланове
Управних одбора јавних предузећа су до сада
чинили чланови владајућих партија и лица која
су са њима у родбинским и кумовским везама,
без обзира на њихову стручност.

РЈЕШЕЊЕ
Створићемо амбијент у којем ће најбоља и једина
препорука бити испуњавање тражених услова
на расписаним конкурсима за запошљавање
општинских функционера. Једина обавеза биће
им професионално обављање посла у интересу
грађана и развоја Општине Будва.

PROBLEM
Loša organizaciona struktura opštinskih sekretarijata i organa ogleda se u preklapanju ingerencija, što dovodi do neefikasnosti, konflikta
i problema u radu.

RJEŠENJE
Detaljnom analizom markiraćemo probleme u
organizacionoj strukturi i ispraviti ih na način koji će
učiniti rad opštinskih sekretarijata i organa efikasnijim i produktivnijim. Opštinska administracija mora
da bude kvalitetan servis za rješavanje problema
i ostvarivanje prava svojih građana.

23

ПРОБЛЕМ
Грађанска контрола рада јавних служби се не
третира у довољној мјери.

РЈЕШЕЊЕ
Формираћемо посебан грађански савјет који
ће учествовати у процесу доношења одлука у
локалној управи, посебно приликом разматрања
предмета који се односе на комерцијалне
(општинске службе, одржавање путева, јавни
превоз, водовод и канализацију,итд.), социјалне
и јавне службе. Овај савјет би имао овлашћења
давања коментара и предлога у погледу вршења
јавних, комерцијалних послова.
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PROBLEM
Nedovoljno korišćenje informatičke tehnologije, odgovarajućih software-skih paketa, u radu
lokalne uprave i njenih organa.

RJEŠENJE
Zalagaćemo se za uvođenje posebnog software-a
koji objedinjuje rad svih opštinskih sekretarijata i
organa i pomaže u formiranju jedinstvene baze
podataka. Svjesni smo svih benefita koje će građani
osjetiti u vidu efikasnijeg rada lokalnih organa, kroz
detaljnu bazu podataka, koju će biti lako pretražiti
za potrebe građana i ubrzati izdavanje svih dokumenata koje građani traže.

ПРОБЛЕМ
Отежана доступност општинских служби и
административних услуга грађанима са подручја
Мјесних заједница Режевићи, Петровац и
Буљарица.

РЈЕШЕЊЕ
Успоставићемо посебну канцеларију у оквиру
Секретаријата за локалну самоуправу, на чије
чело ћемо поставити лице којем ће у надлежност
бити стављена дужност координације између
извршних органа и јавних служби, нарочито
када су у питању комунални проблеми грађана
на том подручју

PROBLEM
Mjesne zajednice nemaju adekvatnu ulogu i značaj
u rješavanju problema građana.

RJEŠENJE
Omogućiti mjesnim zajednicama da maksimalno utiču
na odluke lokalne samouprave koje se tiču benefita
lokalnog stanovništva, a sve dosadašnje inicijative i
peticije koje su potpisali građani moraju biti ponovo
razmotrene.
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VI ISKORIJENITI KORUPCIJU
NA LOKALNOM NIVOU

PROBLEM
Kriminalne aktivnosti na polju javnih nabavki, namješteni tenderi, sumnjivi ugovori, posebno aneksi
ugovora (petrovačko šetalište, glavni bulevar, TQ
Plaza), odnosno dodatni rokovi, gotovo po pravilu
uskraćuju budžet za višemilionska sredstva.

RJEŠENJE
Potpuno informatičko rješenje i praćenje javnih nabavki,
tendera i odluka i, prije svega, stavljanje na uvid javnosti preko ažurnih sajtova Opštine Budva i nadležnih
sekreterijata.
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ПРОБЛЕМ
Продаја неурбанизованог земљишта у власништву
Општине на атрактивним локацијама, како
је Суд утврдио, вршена је на намјештеним
тендерима који су послужили енормном богаћењу
појединаца из будванског ДПС-а.

РЈЕШЕЊЕ
Никада се више неће догодити да предмет
продаје буде неурбанизовано земљиште по
вишеструко нижој цијени од тржишне, па да
планска документа прилагођавамо припремљеним
шемама инвеститора и појединаца из власти.

VII KULTURA

ПРОБЛЕМ
Недовољно културних садржаја ван туристичке
сезоне, организациона разуђеност институција
које се баве културом.

РЈЕШЕЊЕ
Формирање једне кровне институције, која ће
обједињавати све институције културе у Будви,
прије свега организационо и буџетски.

PROBLEM
Strategija razvoja kulture u Budvi nikada nije rađena,
tako da sadašnje stanje ne iznenađuje.

RJEŠENJE
Izrada nove Strategije kulturne politike grada mora biti
jedan od prioriteta nove vlasti.
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ПРОБЛЕМ
Недостатак простора за културне садржаје. У
културно-историјском центру Будве, Старом
граду, више нема мјеста за Град Театар. Наиме,
култура је истјерана из Старог града због интереса
привредника, а то је ова власт подржавала и
у томе учествовала.

РЈЕШЕЊЕ
Демократе Будве ће неколико општинских
простора у Старом граду адаптирати и ставити
на располагање културним институцијама града.
Тако ће и организационо и локацијски бити
обједињене и то на правом мјесту. У зависности од
финасијских могућности, морамо вратити Будви
тврђаву Цитаделу у Старом граду и учинити је
центром културних дешавања.
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PROBLEM
Malverzacije u kulturi u Budvi. Specifično za Budvu je
što je, osim malverzacija kod unosnih građevinskih
poslova, sumnjivih javno-privatnih partnerstava,
sumnjivih javnih nabavki i prodaje prostora, i kultura
do sada bila, prije svega, način da se pojedinci na
privilegovanim pozicijama i bliski vlasti DPS-a obogate.
Na taj način degradiran je značaj kulture za Budvu.
Primjer je Grad Teatar Budva, koji na 30 godina postojanja ne može biti festival od nacionalnog značaja
u Crnoj Gori, iako to apsolutno zaslužuje.

RJEŠENJE
U objedinjenim kulturnim institucijama Budve, za
rukovodeća mjesta raspisati konkurse, povjeriti ih
provjerenim kulturnim radnicima i profesionalcima
sa integritetom. Demokrate Budve će se jasno i čvrsto
zalagati za diskontinuitet, kako sa dosadašnjom praksom, tako i za onemogućavanje bilo kakvog učešća
firmama i pojedincima koji su do sada koristili kulturu
grada Budve kao sredstvo za lično bogaćenje.

ПРОБЛЕМ
Неусловне просторије за рад ТВ Будва.

РЈЕШЕЊЕ
У циљу побољшања услова рада запослених
у ТВ Будва и квалитетније ТВ продукције,
сматрамо да за овај јавни сервис треба
опредијелити много условнији простор у
ТQ Плази или на другој адекватној локацији.
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PROBLEM
Posljednjih godina ugrožen je opstanak sportskih
klubova. Ne postoje planovi za afirmaciju sporta i
animiranje najmlađih da se bave sportom.

RJEŠENJE
VIII SPORT I OMLADINA
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Izraditi strategiju razvoja sporta u Budvi i afirmisati
sportske kolektive koji kod najmlađih razvijaju ljubav
prema sportu i zdravom životu. Takođe, u predsezoni
i zimskim mjesecima pomoći organizaciju sportskih
takmičenja i turnira, naročito za uzrast djece u osnovnoj i srednjoj školi.

ПРОБЛЕМ
Политизација и приватизација спортскх клубова.

РЈЕШЕЊЕ
Извршити деполитизацију спортских клубова
којима је оснивач Општина и створити услове да
се на руководећа мјеста у клубовима постављају
наши суграђани, који су активни или бивши
спортисти или људи који су годинама у спорту.

PROBLEM
Sportski klubovi koji se finansiraju iz budžeta opštine
naplaćuju članarinu djeci i omladini iz Budve.

RJEŠENJE
Prekinućemo takvu praksu i omogućiti besplatno
bavljenje sportom svoj djeci u sportskim klubovima
koji se finansiraju iz opštinske kase.
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ПРОБЛЕМ
Недостатак адекватних терена, трим стаза
и локација за тренинг на отвореном, као и
уређених игралишта за дјецу.

РЈЕШЕЊЕ
Изградићемо садржаје који недостају и промовисати
бављење спортом, здрав живот и боравак у
природи.

32

PROBLEM
Otvoreni gradski bazen je zapušten i nalazi se u
jako lošem stanju, pa je posljednjih godina potpuno
neuslovan za odvijanje treninga i takmičenja plivača
i vaterpolista, kao i za rekreativno bavljenje sportom.

RJEŠENJE
Zakupcu gradskog bazena naložiti da bazen učini
uslovnim za sport i rekreaciju. Posebno bi trebalo
povesti računa o higijenskim uslovima i zaštititi vodu
u bazenu od zagađenja.

