ПРОБЛЕМ
Локална самоуправа трпи због високог степена централизације,
како политичке, тако и фискалне, економске и управне, што
онемогућава локалној самоуправи и становништву да у већем
степену одлучује о питањима везаним за своје непосредно
окружење.

РЈЕШЕЊЕ
Демократе ће на локалном и државном нивоу заступати
рјешења која ће донијети што већи степен децентрализације,
не само у формалном, већ у суштинском облику. На свим
нивоима ћемо заступати становиште да локална самоуправа
мора имати све надлежности и права из Европске повеље о
локалној самоуправи чији је Црна Гора потписник.

PROBLEM
Institucije i organi lokalne samouprave često djeluju bez koordinacije
i uz nedovoljnu saradnju, čime se proces odlučivanja i izvršavanja
odluka usporava i povećavaju se troškovi u funkcionisanju uprave.

RJEŠENJE
Oslobađanjem lokalne samouprave od partijskog zapošljavanja, depolitizacijom pozicija koje su predviđena za stručnjake ili službenike, kao i
uvođenjem sistema koji će garantovati zakonitost i transparentnost u radu,
ubrzaćemo procese i poboljšati saradnju među organima samouprave.
Samim tim, uštedjećemo sredstva koja ćemo moći da preusmjerimo u
razvojne projekte.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА И ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА
Јака, модерна и децентрализована локална самоуправа.

ПРОБЛЕМ
Општина већ више од 25 година није извршила попис имовине и створила
регистар јавне имовине локалне самоуправе, што јој је законска обавеза.

РЈЕШЕЊЕ
Демократе ће одмах по доласку на власт, започети попис имовине
Општине Котор и уз највеће ангажовање свих ресурса које буду имале
на располагању у најкраћем могућем року створити регистар јавне
имовине Котора. Само на тај начин, заједно са грађанима, можемо да
сазнамо шта је остало у имовини Котора и покренути искоришћавање оне
имовине која тренутно пропада, што ће донијети нове приходе локалној
самоуправи. На тај начин ћемо повећати степен аутономности Котора.
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PROBLEM
Stanje javnih finansija i poslovanje u okviru lokalne samouprave, kao i
privrednih društava u većinskom vlasništvu Opštine, pitanje je koje je
pod sumnjom. Sumnje postoje i u pogledu postojanja dugova lokalne
saomouprave prema trećim licima.

RJEŠENJE
Odmah po stupanju na vlast, pozvaćemo nadležne državne organe,
Državnu revizorsku instituciju, da izvrše vanrednu reviziju poslovanja svih
navedenih pravnih lica. U slučaju potrebe angažovaćemo i samostalne
revizorske agencije. Uvešćemo praksu redovne nezavisne godišnje revizije
poslovanja svih privrednih društava u većinskom vlasništvu opštine i
same lokalne samouprave.

PROBLEM
Mehanizmi kontrole lokalne samouprave i njenog djelovanja prema
građanima i javnom interesu su nedovoljni i često neefikasni.
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ПРОБЛЕМ
Злоупотреба јавне имовине, станова, аутомобила, пословних простора,
од стране особа који су у власти или су блиски власти, видљиво је
сваком грађанину Котора.

РЈЕШЕЊЕ
Увешћемо најстрожију контролу употребе јавне имовине и јавних
средстава. Одмах ћемо одузети јавну имовину од лица која је бесправно
користе и позвати на одговорност, у оквиру законских надлежности,
лица која су исту злоупотребљавалa. Након формирања регистра јавне
имовине сви грађани ће моћи да изврше увид у то шта чини јавну
имовину и како се она користи.

RJEŠENJE
Uspostavljanje institucije gradskog Ombudsmana, koji bi bio postavljan
iz redova uglednih pravnika. Nadležnost gradskog Ombudsmana bi
se sastojala u tome da postupa po pritužbi građana ili po službenoj dužnosti, ukoliko su aktom, radnjom ili nepostupanjem lokalne
samouprave povrijeđena prava pojedinca ili očigledno javni interes.
Nadležnosti lokalnog ombudsmana bi bile komplementarne u odnosu
na nadležnosti i djelovanje ombudsmana na državnom nivou.

PROBLEM
Broj zaposlenih u okviru lokalne samouprave i društava koje obavljaju
poslove od javnog interesa nerijetko premašuje broj koji je potreban
za optimalno funkcionisanje organa.

RJEŠENJE
Demokrate će zaustaviti feudalizaciju javnih institucija. Izvršićemo izmjene
u sistematizacijama unutar javnih institucija, na način da ćemo ukinuti
fantomska radna mjesta i organe osloboditi od balasta partijskih vojnika.
U ovom procesu ćemo posebno voditi računa da ne povrijedimo radna
prava ni jednoj osobi koja savjesno obavlja svoj posao, bez obzira na
političku pripadnost.

LOKALNA SAMOUPRAVA U SLUŽBI GRAĐANA

ПРОБЛЕМ
Локална самоуправа недовољно координира и сарађује са мјесним
заједницама, посебно са онима са руба општине.

РЈЕШЕЊЕ
У оквиру секретаријата за општу управу, формираћемо посебну
канцеларију, чија ће надлежност бити свакодневна комуникација са
тијелима мјесних заједница. Канцеларија ће локалној самоуправи
предочавати проблеме за које сазна и предлагати рјешења. На
тај начин, грађани ће моћи директније и суштински да остварују
своје интересе преко мјесних заједница.

Građanima na usluzi.

PROBLEM
Koordinacija i saradnja između lokalne samouprave i malih i srednjih
preduzeća sa prostora opštine nije na adekvatnom nivou, što uzrokuje
teškoće u poslovanju.

RJEŠENJE
Ohrabrićemo osnivanje reprezentativnih udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika preko kojih bi mogli da artikulišu zajednički interes.
U saradnji sa njima, ubrzaćemo administrativne procedure i poboljšavati
privredni ambijent. Jasna pravila, predvidljivost troškova i jednaki uslovi
za sve - principi su koje će lokalna samouprava garantovati privrednicima.
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ПРОБЛЕМ
Нетранспарентност у додјели и трошењу буџетских средстава од стране
корисника буџета отвара огроман простор за малверзације, као и за
сумње у законитост трошења јавних финансија.

РЈЕШЕЊЕ
Иницираћемо изградњу информатичког система, по узору на сличне
системе који постоје у развијеним земљама, којим ће се прецизно
регистровати гдје је и у које сврхе утрошен сваки еуро буџетских
средстава. Обавеза регистрације сваког коришћења јавних средстава
би представљала радну обавезу и њено кршење основ за раскид
радног односа. Грађани би на тај начин могли у сваком тренутку путем
отвореног веб сајта да изврше увид у приходе и расходе локалног
буџета и буџетских јединица.

ПРОБЛЕМ
Процес јавних набавки је нетранспарентан и, самим тим, погодан како
за сумње грађана тако и за малверзације и неадекватно трошење
буџетских средстава.

РЈЕШЕЊЕ
Обавеза јавног објављивања на сајту општине свих конкурса и тендера
које спроводи локална самоуправа или привредна друштва и институције
у којима је општина власник или оснивач. Следствено томе, обавезно
објављивање пристиглих понуда, како би грађани могли да се увјере
због чега је неки од понуђача изабран у процесу јавне набавке.
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PROBLEM
Upravni odbori privrednih društava koja obavljaju djelatnosti od javnog značaja predstavljaju opterećenje za budžet i prepreku u efikasnosti poslovanja.

RJEŠENJE
Reorganizacija privrednih društava koja obavljaju djelatnosti od javnog
značaja i to tako što bi se osnovalo krovno privredno društvo u vlasništvu
opštine. Ovo privredno društvo bi postalo vlasnik i osnivač svih ostalih
privrednih društava koja obavljaju djelatnost od javnog značaja. Ostala
privredna društva bi od organa upravljanja imala samo skupštinu i izvršnog
direktora. Upravni odbor krovnog privrednog društva bi vršio koordinaciju i
kontrolu poslovanja svih drugih privrednih društava koja obavljaju djelatnost
od javnog značaja na teritoriji opštine. Na ovaj način, građani bi, umjesto
više desetina članova upravnih odobora, plaćali samo jedan upravni odbor,
a uz to imali bi efikasniji sistem upravljanja i jasnu adresu odgovornosti za
rad privrednih društava.

PROBLEM
Opština ima u vlasništvu više nekretnina koje su ili neadekvatno ili uopšte
nisu iskorišćene, a mogle bi predstavljati značajan izvor prihoda lokalne
samouprave.

RJEŠENJE
Nakon stvaranja registra javne imovine lokalne samouprave, lokalna
samouprava će osnovati privredno društvo, čija će se djelatnost sastojati u
tome da na najbolji mogući način gazduje nekretninama koje mu opština
povjeri. Obaveza tog privrednog društva biće da predmetne nekretnine
koristi na način koji će donositi prihode lokalnoj samoupravi ili će ih u skladu
sa javnim interesom davati u pro bono korišćenje.

ПРОБЛЕМ
Концесије које је локална самоуправа дала концесионарима и износи
које плаћају по основу истих, често су у несразмјери са приходима
концесионара и са штетом која усљед обављања концесије трпе јавна
добра.

РЈЕШЕЊЕ
Преиспитивање концесионих уговора, повећавање концесионих
накнада тамо гдје за то постоји оправдана потреба, као и коришћење
законских могућности за заштиту јавне имовине и јавног интереса,
биће међу првим задацима локалне самоуправе.

PROBLEM
Mjesne zajednice su, zloupotrebama partije na vlasti, postale partijske ćelije
DPS-a, pa su građani spriječeni da preko MZ odlučuju o ostvarivanju lokalnih
potreba i interesa.

RJEŠENJE
Zaustavićemo praksu partijskih zloupotreba mjesnih zajednica. U svim
mjesnim zajednicama građani će sami, na zborovima građana, oslobođeni
bilo kakvog političkog pritiska, imati mogućnost izbora rukovodstva i tijela MZ.
Lokalna samouprava će pomoći rekonstrukciju ili izgradnju novih objekata
za rad mjesnih zajednica i društvena okupljanja stanovništva.
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ПОБОЉШАЊЕ ОПШТИХ УСЛОВА ЖИВОТА
Једнакост прије свега.

PROBLEM
Konstantan pad broja stanovnika uz izražen trend napuštanja opštine
od strane mladih i obrazovanih.

RJEŠENJE
Poboljšanjem uslova za život, privrednog ambijenta i obogaćivanjem kulturne ponude grada, kroz konkretne mjere iz ovog programa, stvorićemo
uslove koji će biti primamljivi za mlade i obrazovane da svoju budućnost
vežu za Kotor. Iniciraćemo izgradnju stanova po povoljnim uslovima za
mlade bračne parove, kako bi lakše stvarali porodicu.
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ПРОБЛЕМ
Котор је постао град високих социјално-класних разлика. Котор
је скупљи за живот од већине црногорских градова, због чега су
бројне категорије становника, које зависе од централизованог
система дотирања и плаћања, доводене у егзистенцијалну
угроженост.

РЈЕШЕЊЕ
Сходно члановима 1 и 95 Устава Црне Горе и у складу са Законом
о социјалном савјету ЦГ, формираћемо Социјални савјет Општине
Котор. У њега ће ући представници локалне самоуправе, послодаваца,
синдиката, али и других удружења којима је социјална брига
препознатљивост. Образовање Социјалног савјета мора бити у
служби истинског и дјелотворног социјално-економског дијалога.
Осим обезбјеђивања механизама егзистенцијалне заштите грађана,
његова улога ће бити да развије непостојеће социјалне обавезе
власти.

ПРОБЛЕМ
Општина Котор има лоше уређен систем комуналне инфраструктуре,
запуштене градске објекте и јавне површине и лоше организоване
општинске јавне сервисе. Истовремено, не користе се средства која
су на располагању по основу међународних донација и развојних
пројеката за економски развој града.

РЈЕШЕЊЕ
Образоваћемо општинску развојну агенцију која ће имати статус
правног лица у власништву општине Котор. Агенција ће постати кључни
имплементатор стратешких општинских развојних приоритета. Осим
што ће иницирати и водити комуналне развојне пројекте, уводиће
и иновативне моделе рада у јавним градским сервисима, програме
подршке малим и средњим предузећима, аплицирати за средства која
се добијају преко државних и међународних развојних програма, водећи
рачуна о социо-економским, демографским, културним и еколошким
вриједностима општине.

PROBLEM
Loša saobraćajna infrastruktura je ozbiljan problem Kotora, koji građanima
Kotora umnogome onemogućava normalan život u sezoni. Pitanje rješenja
ovog problema je jedno od pitanja od najvećeg značaja za dalji razvoj grada.

RJEŠENJE
Projekte zaobilaznice oko Starog grada i Dobrote i sve ostale projekte, poput onih
koje predlaže UNESCO, prezentovaćemo javnosti uz konsultacije stručnjaka iz svih
oblasti, kako domaćih, tako i međunarodnih autoriteta. Nakon sprovedene javne
rasprave, uz postignutu saglasnost građana za određeni projekat, pokrenućemo
njegovu realizaciju, stavljajući javni interes kao glavni motiv realizacije. Rješavanje
saobraćajnica je pitanje rješavanja budućnosti razvoja Kotora.

KOMUNALNA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA
Gradimo i čuvamo grad.

PROBLEM
Čvrsti otpad sa teritorije opštine Kotor se, u nedostatku deponije, odvozi u
susjedne opštine što drastično povećava troškove iz budžeta.

RJEŠENJE
U saradnji sa stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine i ostalih sa
ovim pitanjem povezanih grana, zainteresovanim nevladinim udruženjima,
pokrenućemo izradu studije za lokaciju buduće deponije kao i način prerade
otpada uz favorizovanje i stimulisanje ekološki najprihvatljivijih rješenja. Nakon određivanja lokacije za deponiju, istu bi u najhitnijem postupku definisali
u planskim dokumentima i priveli namjeni.
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ПРОБЛЕМ
Поједина насеља, како градска тако и приградска, иако густо насељена,
немају систем јавног освјетљења.

РЈЕШЕЊЕ
Постављање система јавне расвјете у свим оним насељима у којима иста
није постављена и реконструкција у онима у којима не функционише
на задовољавајући начин. Фаворизоваћемо изградњу јавне расвјете
која се напаја из обновљивих извора енергије.

ПРОБЛЕМ
Непостојање адекватног означеног паркинга за мотоцикле и бицикле
доводи до тога да простор Риве током сезоне постаје оптерећен
паркираним мотоциклима.

РЈЕШЕЊЕ
Организовање означеног паркинг простора за мотоцикле на простору
Риве, одређеног капацитета, као и допунских паркинг простора на
подручју Бенова, ослободиће у љетњим мјесецима Риву за несметан
саобраћај пјешака. Уз паркинг за мотоцикле, обезбијеђен ће бити и
паркинг за бицикле, како би се на тај начин стимулисало коришћење
тог вида превоза.
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PROBLEM
Parking prostor je ograničen, posebno u okolini Starog grada. Problem
parkiranja je posebno izražen kod stanovnika Starog grada i u toku turističke
sezone.

RJEŠENJE
Gradnja višeetažne parking garaže na prostoru Benova, na način koji neće
ugroziti izgled okoline Starog grada, uz postojeća parking mjesta, dugoročno
rješava pitanje problema parkinga. U okviru ove višeetažne garaže neophodno je dodijeliti prioritetna parking mjesta za stanovnike Starog grada
i uposlene u Starom gradu, uz razumnu mjesečnu naknadu.

PROBLEM
Neobilježena i neadekvatna stajališta gradskog prevoza čine nebezbjednim
ulazak i izlazak putnika u autobuse. Problem je jednako izražen i kada su u
pitanju autobusi za prevoz đaka iz prigradskih naselja.

RJEŠENJE
Privođenje namjeni postojećih neobilježenih stajališta (npr. stajališta iza tunela), označavanje i izgradnja novih (npr. Škaljari) kao i jasno označavanje svih
postojećih, uz postavljanje tabli sa informacijama o redu vožnje i linijskom
operateru. Lokalna privredna društva koja obavljaju djelatnost od javnog
značaja imaće obavezu održavanja ovih stajališta.

ПРОБЛЕМ
Постојање великог броја нерегистрованих и некатегоризованих
приватних смјештајних капацитета, као и неорганизовано оглашавање,
значајно штети туристичкој понуди Котора.

РЈЕШЕЊЕ
Већим радом надлежних институција извршиће се регистрација и
категоризација приватних апартмана у Котору. У оквирима туристичке
организације и слободне воље власника, организоваћемо промоцију
заједничког оглашавања на великим сајмовима, тржиштима и путем
интернет оглашивача, што ће умногоме помоћи бољој попуњености
приватних смјештајних капацитета током цијеле године, са једне, и
помоћи туристима у сналажењу и предивидљивости услова смјештаја,
са друге стране.

ТУРИСТИЧКА ПОНУДА
I tradicija i turistička atrakcija!

PROBLEM
Nepostojanje velikog hotela kao i mali i rascjepkani smještajni kapaciteti u
okviru hotelske ponude predstavljaju hronični problem Kotora.

ПРОБЛЕМ
Локални производи нису довољно представљени у туристичкој
понуди, што штети и туристичкој понуди и локалним произвођачима.

RJEŠENJE
Pored rješavanja pitanja hotela Fjord i lokaliteta URC Slavija, čime bi se riješilo
pitanje velikog hotela, neophodno je stimulisati otvaranje dodatnih hotelskih
kapaciteta. Razvojem infrastrukture u donjem Grblju otvaraju se mogućnosti
za gradnju novih hotelskih kompleksa većih kapaciteta na prostoru prema
otvorenom moru. Sva buduća gradnja mora biti u skladu sa prirodnim
okruženjem, posebno u okviru kotorsko-risanskog zaliva

РЈЕШЕЊЕ
Покренућемо поступак регистрације ознаке географског поријекла
прехрамбрених производа произведених на територији општине и
посебним олакшицама стимулисати привреднике да их сврставају у
своју понуду. Посебно ћемо охрабрити израду и продају локалних
сувенира, занатских производа и умјетнина. Посебном ознаком ћемо
обиљежити сва привредна друштва која доминантно производе
или продају производе заштићене ознаком географског поријекла.
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PROBLEM
U periodu van sezone je primjetan pad privredne aktivnosti i smanjen broj
kulturnih i svakih drugih dešavanja.

RJEŠENJE
Tokom zimskih mjeseci, kao i u predsezoni, obogatićemo ponudu kulturnim
manifestacijama i sportsko – rekreativnim aktivnostima. Boljom prezentacijom na međunarodnim turističkim tržištima i produženjem turističke
sezone, obnovom privrednih aktivnosti koje nisu vezane samo za turizam,
zaustavljanjem pada broja stanovnika povratićemo Kotoru epitet grada koji
živi tokom cijele godine.

ПРОБЛЕМ
Постојећа туристичка инфраструктура није у стању да испрати пораст
броја излетника, као ни да донесе нову вриједност у туристичкој понуди.

РЈЕШЕЊЕ
Додатно ћемо уредити постојеће и на препознатим тачкама уредити
нове објекте за информисање, предах, регистрацију и прихват туриста.
Такође ћемо обновити стара и уредити нова излетишта, планинарске
– пјешачке стазе и видиковце.
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PROBLEM
Devastiran hotel Fjord, neiskorišćeni prostor bivšeg URC-a, nejasni vlasnički
odnosi, netransparentni i javnosti neprezentovani ugovori, dvije najljepše
lokacije kotorskog zaliva prepuštene propadanju, glavni su problem turističke
privrede Kotora.

RJEŠENJE
Javnosti ćemo odmah prezentovati ugovore vezane za hotel Fjord i URC.
Pokrenućemo pitanje ispunjenosti ugovora i mogućnosti za njihovo raskidanje, kao i za nakanadu štete po osnovu neispunjenosti istih. Branićemo javni
interes nasuprot privatnih, klijentelističkih, koji su doveli do propadanja ovih
lokacija. Iskoristićemo sve mehanizme kako bi se započelo sa realizacijom
projekata na ovim lokacijama. U slučaju bezbjednosnih rizika na pomenutim
lokacijama, Opština će donijeti hitne upravne mjere na račun vlasnika.

ПРОБЛЕМ
Котор, као град непроцјењивог културно-археолошког значаја, није у
оквиру своје туристичке понуде на прави начин заштитио и истакао
све потенцијале које посједује.

РЈЕШЕЊЕ
Радићемо на афирмацији и туристичкој презентацији и искоришћености
културно-археолошких локалитета, попут Илирско-грчких локалитета
у Рисну, праисторијских цртежа у Липцима, старог црногорског пута,
аустоугарских фортеца на Врмцу, Гораждама и других. Захтијеваћемо
од надлежних институција да појачају мјере заштите археолошких
локалитета, посебно у подморју са нагласком на Рисански залив.

PROBLEM
Kotor je regionalni zdravstveni centar, prepoznat po karakterističnim
prirodno-klimatskim uslovima povoljnim za odeđena zdravstvena
stanja, međutim ta prednost nije iskorišćena u pogledu obogaćivanja
turističke ponude.

RJEŠENJE
U saradnji sa nadležnim ministarstvima, pokrenućemo inicijativu da se
zdravstvene usluge u okviru lokalnih zdravstvenih ustanova prezentuju kao
turistička ponuda, na način koji bi donio nove izvorne prihode tim ustanovama. Na taj način bi zdravstvene ustanove u Kotoru postale samoodržive
i privlačile veći broj stručnjaka, što bi donijelo višestruku korist lokalnom
stanovništvu, od bolje zdravstvene zaštite do povećanja broja gostiju.

ПРОБЛЕМ
Садржаји у оквиру туристичке понуде су често неадекватни
потражњи и недовољно инвентивни, што туристе води ка
другим градовима.

РЈЕШЕЊЕ
Помагаћемо иницијативе и пословне подухвате који обогаћују
туристичку понуду града. Посебно ћемо стимулисати стварање
нових садржаја, који ће доводити специјализоване групе туриста,
попут програма за припрему спортиста.

GRADSKA LUKA, POMORSTVO, OBALA I ZALIV
Naš zaliv, naša obala, naša luka, naša tradicija!

PROBLEM
Državna i dosadašnja opštinska vlast sprovodi pripreme za tenderski postupak kojim će se Luci Kotor AD oduzeti koncesija nad operativnom obalom
i, na taj način, Kotor ostaviti bez upravljanja nad obalom i bez prihoda od
dolaska kruzera.

RJEŠENJE
Demokrate će se najenergičnije i na lokalnom i na državnom nivou zalagati
da se Luci Kotor AD dodijeli prioritetna koncesija nad operativnom obalom
u Kotoru. Smatramo da je pitanje očuvanja obale i kontrole nad njom pitanje
ne samo Kotora, već cijele države i njenog suvereniteta.
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PROBLEM
Kotor, iako grad na moru sa viševjekovnom tradicijom pomorstva i ribarstva,
nema uređeno pitanje vezivanja plovila.

RJEŠENJE
Pokrenućemo pitanje izgradnje gradske luke, sa prioretnim pravom korišćenja
lokalnog stanovništva za vez barki, brodića i ostalih plovila, kao i u svrhe razvoja
nautičkog turizma. Posebno ćemo voditi računa o zaštiti tradicionalnih privezišta
i ponti za potrebe lokalnog stanovništva.

ПРОБЛЕМ
У оквиру обуке помораца и издавања неопходних докумената често се
дешава да се све организује тако да финансијску корист имају организатори
и надлежене институције, док се поморцима пружа неадекватна услуга.

РЈЕШЕЊЕ
На државном и локалном нивоу ћемо покренути све механизме како би
поморци били заштићени, обуке и документа извођени и издавани у складу
са потврђеним међународним конвенцијама. Иницираћемо доношење
посебног закона којим би се омогућило поморцима да регулишу здравствено,
социјално и пензијско осигурање у оквиру постојећих државних фондова.

ПРОБЛЕМ
Бокоторски залив је због своје специфичне конфигурације и слабијег
струјања, односно измјене вода, посебно осјетљив на загађење отпадним
водама, појачаним морским саобраћајем и неадекватном експлоатацијом
водених ресурса који утичу на морски биодиверзитет, квалитет воде и
здравље људи.
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ПРОБЛЕМ
Лучка инфраструктура и сигурност везивања великих крузера у оквиру
которског залива питање је које би могло одвући бродарске компаније и
њихове крузере из Котора.

РЈЕШЕЊЕ
Из позиције локалне самоуправе као већинског власника Луке Котор АД, у
сарадњи са надлежним институцијама, иницираћемо постављање безбједних
везова за велике крузере у подручју испред Ораховца. Такође, набавка реморкера
је нужност како би лука могла да сервисира потребе великих крузера.

PROBLEM
Finansijsko poslovanje Luke Kotor AD i trošenje prihoda je godinama pod
sumnjom. Poslovanje Luke Kotor AD nije optimalno, pa ne ostvaruje prihode
koje bi mogla da ostvari.

RJEŠENJE
Pored redovne revizije poslovanja, iniciraćemo vanrednu reviziju od strane
renomiranih revizorskih agencija. Ispred lokalne samouprave ćemo pokrenuti
proces profesionalizacije uprave Luke Kotor AD po ugledu na slična uspješna
privredna drušva u inostranstvu.

РЈЕШЕЊЕ
Урадити прелиминарну студију стања залива и његовог загађења. Направити
катастар загађивача са посебним акцентом на дивље канализационе
одводе. Инсистираћемо да се сви они у најкраћем могућем року повежу
на колектор који одводи отпадне воде ван залива. Нужна је рационална
експлоатација ресурса и строжија контрола излова рибе. Нећемо да
живимо само поред мора, већ да поново научимо живјети од мора, као
и генерације прије нас, и да га сачувамо за оне послије нас.

PROBLEM
Vodovodna mreža nije dostupna u svim naseljima opštine Kotor.

RJEŠENJE
U onim naseljima u kojima postoje infrastrukturne mogućnosti ili ih je relativno lako dostignuti, iniciraćemo hitno priključenje tih naselja na sistem
regionalnog vodovoda. U onim naseljima, poput Donjeg Grblja, u kojima je
dovođenje vodovodne infrastrukture investicija za koju su potrebna velika
sredstva, pokrenućemo realizaciju već izrađenih studija kako bi se ista u što
kraćem roku povezali na vodovodnu mrežu.
ВОДОСНАДБИЈЕВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА

ПРОБЛЕМ
Канализациона мрежа није спроведена на цијелој територији општине,
што поред проблема грађанима, чији објекти нису прикључени на
канализациони систем, ствара проблеме и животној средини, чиме се
нарушава туристичка понуда и општи квалитет живота.

РЈЕШЕЊЕ
У складу са донешеном планском документацијом и у подручјима
гдје за то постоји могућност започети са реализацијом прикључења. У
подручијима гдје би било непрактично због удаљености и разуђености
спроводити канализациону мрежу, приступити изради студија о начину
скупљања и одвођења канализационих вода. Водићемо рачуна да ово
не буде посебно висок трошак за грађане.

Јавни интерес на првом мјесту

ПРОБЛЕМ
Водоводни систем биљежи преко 70% губитака на мрежи. Ове губитке
сви плаћамо солидарно, кроз рачуне за утрошену воду.

РЈЕШЕЊЕ
Иницираћемо израду катастара водоводно-канализационог система. На
тај начин ћемо покренути поступак детектовања и постепене санације
губитака на водоводној мрежи.
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URBANIZAM I PLANIRANJE U OPŠTINSKOM JAVNOM INTERESU

I da čuvamo i da gradimo

PROBLEM
PROBLEM
Zalivski dio opštine je prirodno ograničen za dalje urbanističko širenje. Ograničenje stanogradnje u ovom pojasu je posebno naglašeno, imajući u vidu da je
kotorsko-risanski zaliv pod zaštitom UNESCO-a.

RJEŠENJE
Demokrate će ohrabrivati i podsticati plansku urbanizaciju u javnom interesu
na području vanzalivskog dijela opštine (područje iza tunela i Grbalj), na kojem
postoje svi uslovi za izgradnju i stvaranje novih urbanih cijelina.

ПРОБЛЕМ
Велики број изграђених стамбених објеката, нарочито ван заливског дијела
Општине, није до краја уведен у планска документа или није легализован.

РЈЕШЕЊЕ
Унутар постојећих системских могућности, понудићемо власницима
некретнина могућност да легализују сопствене објекте уз правну помоћ
општине. Таксе и друге обавезе везане за овај поступак, у сарадњи са
надлежним институцијама и у оквиру дозовљених законских норми,
грађани ће моћи да плате у више рата.
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Prostor Stare Riviere, Auto Remonta, Autoboke, Bokeljke, Industrije ležaja,
Dinare je kompletno devastiran i ruiniran. Ogromna površina u ionako
ograničenom prostoru kotorskog zaliva propada decenijama.

RJEŠENJE
Rješenje komplikovanih imovinsko-pravnih odnosa na ovim katastarskim parcelama
biće prioritet lokalne samouprave. Na taj način, bićemo u mogućnosti da sa vlasnicima,
ne povređujući njihova imovinska prava, dođemo do sporazuma o načinu korišćenja
prostora. Prenamjena i iskorišćavanje ovog prostora predstavljala bi zamajac novog
razvitka Kotora. Prilikom rješavanja ovog pitanja posebno ćemo voditi računa o pravima i rješavanju budućeg stambenog statusa porodica koje žive na ovom prostoru.

ПРОБЛЕМ
Постојећа мрежа тротоара, пјешачких стаза, бициклистичких стаза и рампи
за лица са инвалидитетом је у великом дијелу у неадекватном стању или
није рјешена уопште.

РЈЕШЕЊЕ
Уз унапређење постојећих капацитета, покренућемо израду планова,
пројектовање и изградњу саобраћајне инфраструктуре намијењене
бициклистима и пјешацима (тротоари, шеталишта, бициклистичке и
трим стазе). Доступност ових, као и свих других, садржаја лицима са
инвалидитетом ће бити наш приоритет.

СПОРТСКА, РЕКРЕАТИВНА И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА

Kotor – kulturni centar Crne Gore!

PROBLEM
Kulturna infrastruktura je u lošem stanju, a kulturni programi često neadekvatni i nedostupni stanovništvu. Institucije kulture su radom vlasti izmještene
iz Kotora.

RJEŠENJE
Kultura je jedan od prepoznatljivih simbola Kotora, kako u dijelu bogatog
kulturnog nasljeđa, tako i po pitanju kulturnih programa i stvaralaštva. Reformisaćemo, finansijski i tehnološki stabilizovati i osavremeniti rad institucija
kulture. Zalagaćemo se za programe koji prepoznatljivo afirmišu emancipaciju
i savremenost. Kotor je bio i mora ponovo postati kulturno najprogresivnija
opština Crne Gore. Zalagaćemo se da kulturne institucije poput Arhiva i
Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika ponovu budu u Kotoru.

ПРОБЛЕМ
Спортска инфраструктура, како она за професионални спорт, тако и
она за аматерски, руинирана je или је на путу да постане таква или је
пак лоше планирана и пројектована.

РЈЕШЕЊЕ
Повољни временски услови дозвољавају бављење спортом на отвореном,
па изградња нових и реконструкција постојећих јавних терена за спорт и
рекреацију представља приоритет у овој области. Привешћемо крају и
оне пројекте реконструкције и изградње затворених спортских објеката
који су у току, а за које постоје финансијски услови и реалне потребе.
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MLADI, SOCIJALNO RANJIVE STRUKTURE I OBRAZOVANJE

Da znanje pobjeđuje

PROBLEM
Učenici, studenti i postdiplomci nisu dovoljno stipendirani i stimulisani da
se nakon završetka školovanja vrate i zaposle u Kotoru.

RJEŠENJE
Višestruko ćemo povećati fond za stipendiranje učenika, studenata i postdiplomaca. Formiraćemo tijelo koje će, u skladu sa vizijom razvoja grada, biti
zaduženo da odredi vrstu visoko specijalizovanih zanimanja za koje postoji
potreba i na ugovornoj osnovi stipendirati obrazovanje u tim oblastima.

16

ПРОБЛЕМ
Дио становништва Котора живи у изразито тешким условима, у које
је доведено усљед дугог транзиционог системског притиска, пада
привредне стабилности и лошег управљања.

РЈЕШЕЊЕ
Демократе ће, доласком на власт, иницирати инклузију маргинализованих
слојева друштва програмом намјенске заштите. Осим пензионера,
инвалида, лица без ријешеног смјештаја и социјално најугроженијих,
посебну пажњу ћемо посветити Ромима, стварајући олакшице
приликом њиховог образовања, доквалификовања и радног ангажмана.
Ствараћемо претпоставке за градњу социјалних станова и фондова
узајамне помоћи и солидарности.

