Владимир Арсић је рођен 1975. године.
Дипломирани је инжињер електронике
и телекомуникација. Дужи низ година је
успјешно обављао захтјеван и одговоран
посао у Телекому, те је на тај начин стекао
повјерење и поштовање својих колега и свих
људи са којима је био у пословном односу.

Владимир Арсић

Препознат је као предусретљив и човјек
истанчаног осјећаја за правду и правичност,
савјестан члан локалне заједнице, слободоуман
грађанин који се ни у једном тренутку не либи
да проблем, за који сматра да је горући, стави
у центар пажње, како би нудио или тражио
рјешење за њега. Таквих примјера је било
пуно. Уосталом, због наведеног је заслужио
да буде кандидат цјелокупне парламентарне
опозције за предсједника општине Тиват.
Владимир је човјек савремених погледа и
богатог знања из различитих области. Посједује
огромну енергију и изражене организационе
способности, што му све омогућава да покрије
велику посвећеност било којем послу којег
се прихвати.
Одлучан је да ради на превазилажењу
вјештачких подјела у свом крају, како би
окупио око себе тим људи који су спремни да
заједно са њим раде на стварању услова за

веће плате, пензије, квалитетније здравствене
услуге, унапређење школства – једном ријечју:
за град који ће бити мјесто богатијег и љепшег
живота.
Ожењен је Јованом. Иванин и Јанин тата.
Демократа сам:
зато што су за мене подјеле прошлост, а
побједе будућност;
зато што економија мора бити испред политике,
а интерес друштва и државе испред интереса
појединаца или мале групе људи;
зато што имам јасан план и модеран програм;
зато што људе не дијелим по националној,
политичкој, вјерској или било којој другој
припадности;
зато што сам за владавину права, а не за
владавину без права;
зато што сам против свих видова дискриминације
,а за једнакост, економску и социјалну сигурност
грађана.
Част ми је што сам у Демократама у друштву
људи који су посвећени Црној Гори и грађанима,
а не сопственим фотељама и џеповима.
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PROBLEM
I pored uočenog napretka lokalne zajednice u pojedinim
oblastima, vidljive su fingirane, kozmetičke i reforme
čisto formalne prirode sa vrlo slabim konkretnim rezultatima u borbi protiv korupcije, garantovane slobode
izražavanja i jednakog prava svih na rad i zapošljavanje

RJEŠENJE
TIVAT U EVROPI
Tivat mora biti grad evropske budućnosti
i prosperiteta, sa slobodnom razmjenom
ideja i znanja, naprednih mogućnosti za
školovanje i razvijenih uslova za zapošljavanje!
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Neophodna je što brža smjena sadašnje vlasti u cilju
jačanja ekonomije grada. Od izuzetne je važnosti građenje
mostova saradnje sa drugim gradovima širom Evrope i
svijeta, uz povećan priliv stranih investicija, koje će otvoriti
nova radna mjesta, ali i uz drastično smanjenje stope
korupcije i nepotizma. Imaćemo dijalog sa građanima
o svim prednostima i nedostacima našeg zajedničkog
zalaganja i velikog rada na stvaranju boljeg života u Tivtu.

ПРОБЛЕМ
Доминантна политичка конкуренција садашњих
партија на власти умножила је проблеме, не би
ли се доказале личне “способности” политичких
ривала.

РЈЕШЕЊЕ
Усредсредићемо се на оно најбоље код нас и јавне
улоге додијелити онима који их најбоље могу обављати.
Јаке и независне институције чине привредни живот
предвидљивим и интегративним. Такве институције
морају да имају моралну, мотивациону и адаптивну
компоненту.

ДЕМОКРАТИЈА ПОЧИЊЕ
СРЕЂИВАЊЕМ ИНСТИТУЦИЈА
Тиват мора имати снажна јавна
предузећа и установе, са компетентним
и професионалним кадром!
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PROBLEM
Politika zaduživanja uzimanjem kredita na grejs period,
refinansiranje kredita nakon isteka grejs perioda, uz
plaćanje interkalarne kamatne stope samo po cijenu
da se teret otplate prenese na buduće generacije, pokazuje nivo sposobnosti onih koji rukovode.

BUDŽET I SNAŽNA EKONOMIJA
Tivat nikada neće dozvoliti funkcionisanje
po principu: prodaj, pozajmi, potroši!
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RJEŠENJE
Uspješnom fiskalnom kontrolom i adekvatnim mehanizmima interne i eksterne revizije svih potrošačkih
jedinica budžeta, spriječićemo nepotrebna zaduživanja.
Smanjićemo učešće tekućeg budžeta i povećati učešće
kapitalnog budžeta. Unaprijedićemo poresku kulturu
obveznika, povećati fiskalne discipline i sprovesti snažnu
akciju na suzbijanju sive ekonomije.

ПРОБЛЕМ
Земљиште на простору Радовића и Тивта продавано
је под крајње сумњивим околностима, када његова
намјена детаљним урбанистичким плановима није
била урађена на начин који значи максималну
валоризацију у интересу грађана.

РЈЕШЕЊЕ
Никада се више неће догодити да одмах након што
земљиште пређе у руке привилегованих појединаца
по вишеструко нижој цијени од тржишне, планска
документа прилагођавамо припремљеним шемама
инвеститора и појединаца.

ГРАДИЋЕМО И ЧУВАТИ ГРАД
Доношење урбанистичких планова,
поштовање постојећих и њихово
привођење намјени основна је обавеза
свих нас у Тивту!
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ПРОБЛЕМ
Бројне нелогичности на пољу јавних набавки,
намјештени тендери, сумњиви уговори,
посебно анекси уговора, односно додатни
радови као најподеснији механизам за
корупцију, најчешће ускраћују буџет за
значајна средства.

РЈЕШЕЊЕ
Онемогућићемо праксу бројних примјера
да коначна цијена изведених радова буде
најмање дупло већа од уговорене. Јасно ћемо
дефинисати динамику изведених радова и
наплаћивати пенале за свако кашњење у
реализацији договореног.
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ПРОБЛЕМ
Непостојање канализационе инфраструктуре
на 70 % површине града.

РЈЕШЕЊЕ
Приоритетно дефинисање рокова за завршетак
изградње канализационе инфраструктуре
(иста се гради већ седам година и до сада је
коштала око 30 милиона еура, а повезано је
само 20% становника на исту). Преиспитаће се
динамика радова, уговорних обавеза и дати
хитна предност у изградњи канализационог
система у густо насељеним подручјима Тивта.
Радиће се на константном надзору изведених
радова и сагледати могућност за што већи
гарантни рок изведених радова у овако
крупним инфраструктурним радовима.

ПРОБЛЕМ
Недовољна сигурност у водоснабдијевању
одређених рубних дјелова града.

РЈЕШЕЊЕ
У договору са Регионалним водоводом
приступићемо изградњи резервоара у
Градиошници, како би тиме комплетирали
цјелину водоснабдијевања у нашој општини.
Озбиљно ћемо сагледати могућности
реорганизације локалног јавног предузећа
Водовод Тиват и преиспитати све механизме
за смањење цијене воде, за шта постоје
сасвим реалне шансе.

ПРОБЛЕМ
Уске и несређене улице приградских насеља.

РЈЕШЕЊЕ
Донешеним ДУП-овима, створићемо услове за
изградњу и проширење локалних приступних
улица. Овај комплексан проблем регулисаћемо
на начин што ће се повезати мрежа споредних
путева у градским насељима, који су предвиђени
урбанистичким плановима како би несметано
могли ући у реализацију изградње булевара
у Тивту.
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ПРОБЛЕМ
Неријешено питање газдовања Лучицом
Калимањ.

ПРОБЛЕМ
Сидрење јахти и бродова по акваторијуму
тиватског залива.

РЈЕШЕЊЕ
РЈЕШЕЊЕ
Неопходно је донијети Одлуку о организацији
рада и управљања марином Тиват и у договору
са Јавним предузећем Морско Добро донијети
одлуку да локално предузеће “Комунално”
газдује и управља марином.

Локална управа мора хитно ријешити проблем
неконтролисаног сидрења јахти и бродова
по акваторијуму тиватског залива, како по
питању загађења мора и очувања екосистема,
тако и по питању ометања устаљених пловних
коридора. Обавезно се морају наћи механизми
за наплату такси за коришћење сидришта по
цјеновнику који ће усвојити локална управа.

ПРОБЛЕМ
Незавршен географски информациони
систем града.

РЈЕШЕЊЕ
Посебну важност поставићемо на завршетку
географског информационог система Тивта
у коме морамо имати сагледану комплетну
инфраструктуру по свим дјелатностима, како
би повећали приходе од комуналних такси
по том основу.

ПРОБЛЕМ
Незавршен географски информациони
систем града.
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ПРОБЛЕМ
Нема прихода од наплате такси од трајекта,
аеродрома, морског добра.

РЈЕШЕЊЕ
Створићемо све услове за повећање прихода
од такси за трајект, аеродром и морско добро.

РЈЕШЕЊЕ
Завршићемо реконструкцију објекта ДТВ Партизан
и привјести га вишефункционалној намјени
грађанима.
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PROBLEM
Mladi su isključeni iz procesa donošenja odluka i aktivnog učešća u oblikovanju grada u kome žele da žive.

RJEŠENJE
Pokrenućemo mlade i pružiti im šansu da kreiraju budućnost,
bore se za svoja prava i slobode, i imaju jasnu strategiju
za savremene uslove za život i rad.

NAŠA STRATEGIJA ZA MLADE
Mladi Tivta će svoje stavove i vrijednosti
formirati pod uticajem porodice i vršnjaka,
medija i obrazovnog sistema. Omogućićemo
im da teže ostvarenju najviših društvenih
vrijednosti, koje dominiraju u savremenom
demokratskom svijetu.
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PROBLEM
Nezaposlenost mladih je mnogo veća u odnosu na
gradove u okruženju.

RJEŠENJE

PROBLEM
Stručnost i nivo obrazovanja mladih ne uzimaju se
u obzir prilikom izbora kandidata, već je partijska
pripadnost i podobnost jedini kriterijum za izbor

RJEŠENJE
Izbacićemo politiku iz obrazovnih institucija i
omogućiti da sistem obrazovanja vode uspješni,
spremni i sposobni, a ne politički podobni. Takvim
podsticanjem društvenog aktivizma mladih, pokazaćemo kako i oni sami moraju upoznati zakone
i pravne akte koji se na njih odnose i odlučuju o
njihovim sudbinama.

PROBLEM
Nepostojanje funkcionalnog obrazovanja, zasnovanog na realnim potrebama privrede Tivta.

RJEŠENJE
Učenicima i studentima ćemo omogućiti što savremenije nastavne planove i programe, modernu
i stručnu literaturu, što savremenije prostorne
uslove. Omogućićemo praktično usavršavanje
za sve srednjoškolce i studente tokom školovanja.

Smanjićemo porez poslodavcima koji zapošljavaju mlade.
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ПРОБЛЕМ
Нема правог подстицаја да се млади активно баве
спортом, те изостаје здрави начин одрастања за све
социјалне категорије у друштву.

РЈЕШЕЊЕ
Органи локалне самоуправе ће омогућити дјеци тешког
материјалног стања да бесплатно тренирају и похађају
школе и курсеве различитих спортских дисциплина.

РАЗВОЈ СПОРТА - ПРИОРИТЕТ
Тиват ће значајно унаприједити услове
за развој спорта, јер су спортисти
најбољи амбасадори нашег града!
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ПРОБЛЕМ
Недовољно средстава у буџету за спорт.

РЈЕШЕЊЕ
Издвојиће се много више средстава за спорт, како би се
поред постојеће инфраструктуре и у мјесним заједницама
помогло и подстицало масовније бављење спортом,
изградњом спортских објеката.

ПРОБЛЕМ
К в а л и те т к л у п с ко г с п о рт а н и ј е н а
задовољавајућем нивоу.

РЈЕШЕЊЕ
Врло је мало спортиста који имају регулисан
радни однос, а и положај тренера је незавидан,
несигуран, обично краткорочан. Зато ћемо
радити на темељној промјени стања. Моћ
управљања неће имати појединци који немају
додирних тачака са спортом. Власничке
структуре у клубовима, као и начин њиховог
установљења, морају бити јасни и транспарентни
до нивоа који је у интересу спорта и спортиста.
Додатно ћемо радити на обезбјеђењу стручних,
компетентних и образованих фактора, али
и на адекватној заштити тренерске струке и
подстицању здраве конкуренције.

ПРОБЛЕМ
Стање спортске инфраструктуре, нарочито у
најпопуларнијим спортовима веома је лоше.

РЈЕШЕЊЕ
Локална управа ће у сарадњи са надлежним
спортским савезима побољшати инфраструктуру
изградњом стадиона са вјештачком подлогом.
Санираћемо фудбалски стадион у Кртолима.
Створићемо услове за развој дворанског
спорта, али и спортских активности у основним
и средњим школама. Тако би се унаприједио
и квалитет извођења физичке културе и
услови за извођење наставе. Новац за те
пројекте усмјерићемо из капиталног буџета.
Имплементираћемо програм развоја спорта
који је донешен.
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Tivat mora biti primjer zaštite i očuvanja ekosistema!
Intezivirati izgradnju sanitarnih deponija sa reciklažom i preradom komunalnog otpada, u saradnji
sa susjednim opštinama.
Zagađivačima životne sredine potrebno je naplaćivati odgovarajuću ekološku taksu prema utvrđenim
kriterijumima i u skladu sa zakonom.
Raditi kontinuiranu edukaciju i podizanje svijesti
građana o potrebi zaštite životne sredine.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Afirmisati energetsku efikasnost, odnosno poresko i
drugo stimulisanje preduzetnika koji upotrebljavaju
“zelene tehnologije”.
Upravljanje otpadom postavićemo u vrh prioriteta
lokalne uprave.
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ПРОБЛЕМ
Породица је основ стабилног душтва, гдје се формира систем
вриједности. Због све чешће трке за новцем и великог сиромаштва
и небриге Државе, породица се препушта сама себи. Резултат тога
је пораст насиља у породици и, што је посебно забрињавајуће,
пораст девијантног понашања дјеце и тинејџера. Расте број
разведених бракова, а млади људи се тешко одлучују да заснују
породицу због економске несигурности.

РЈЕШЕЊЕ
Солидарност читавог друштва са угроженима и немоћнима
темељна је вриједност социјалне политике за коју ћемо се
залагати. Никако не смијемо дозволити да људи који су изградили
ову земљу данас живе на ивици биједе. Изградићемо одређени
број домова за старе и домова за дневни боравак, са свим
садржајима за удобно становање, љекарску његу и пристојан
живот. Успоставићемо правни оквир за пуно и адекватно
учествовање лица са инвалидитетом на равноправној основи
у области запошљавања, образовања, становања и културе.
Доприносићемо раду добровољних и хуманитарних организација,
које раде на развијању солидарности међу људима и пружању
помоћи сиромашнима и немоћнима. У вртићима и школама
ћемо омогућити продужене боравке дјеце и могућност свој
дјеци да буду корисници истих.

ПОРОДИЦА, ПРАВО НА РАД И
ЖИВОТ ОД СОПСТВЕНОГ РАДА
Тиват мора имати економски
сигурну и срећну породицу!
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ПРОБЛЕМ
У нашем друштву право на рад је све више фикција. Ово
право није право за све, већ право за оне појединце
који прихватају, промовишу и прокламују политичку
вољу власти. Таква негативна кадровска селекција и
елиминисање оних који слијепо не слиједе политику
власти довела је до постојећег стања заостајања у
развоју нашег града.

РЈЕШЕЊЕ
Право на рад ће бити стварно, реално право и то
искључиво према способностима и никада више по
политичкој припадности. Чланска карта никада више
не смије бити услов за остваривање права на рад и
запошљавање. Вредноваћемо кадровске функције
као најзначајнију пословну функцију, јер су кадрови
носиоци развоја.
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PROBLEM
Tivat nema finansijsku autonomnost.

RJEŠENJE
Po načelima Evropske povelje, uvešćemo decentralizovan sistem,
jer samo tako lokalna samouprava može biti efikasna i efektivna.
Samo takav sistem stvara mogućnost samostalnog odlučivanja
o svim pitanjima od neposrednog značaja za život i rad građana.

PROBLEM

DECENTRALIZACIJA I JAČANJE
LOKALNE SAMOUPRAVE

Mjesne zajednice nemaju ulogu koja im pripada.

RJEŠENJE

Jaka, moderna, decentralizovana, razvojno
orjentisana lokalna samouprava u službi
građana Tivta!

Mjesne zajednice će biti istinski glas građana u cilju zadovoljenja
njihovih potreba. Postaće ključni posrednik između građana
i lokalne samouprave. Imaće osnovnu ulogu u rješavanju
osnovnih životnih problema i u razvoju mjesnog područja.
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PROBLEM
U upravnim odborima javnih preduzeća “stoluju”
isključivo partijski predstavnici.

RJEŠENJE
Upravni odbor će biti krovni organ upravljanja
po principu korporativnog upravljanja. Biće
profesionalan i nezavisan organ, koji obavlja
javnu funkciju sa mnogo većim stepenom transparentnosti, odgovornosti i uspješnosti u radu.
Profesionalizacija znači indentifikaciju problema
i preduzimanje mjera za unapređenje rada.
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PROBLEM
Nizak nivo transparentnosti i javnosti rada.

RJEŠENJE
Podizanje nivoa transparentnosti kroz povišen
stepen javnosti rada, sa insistiranjem da njihov rad
bude usmjeren na rezultate, a ne na procedure.
Nihov rad mora biti fleksibilan, inovativan i usmjeren na rješavanje problema građana. Eksterni
oblik revizije finansija lokalne samouprave vrši
Državna revizorska institucija.

PROBLEM
Ogromni i svjesno napravljeni propusti u izradi
Statuta Opštine Tivat i Poslovnika Skupštine
Opštine Tivat.

RJEŠENJE
Prioritetno napraviti izmjene dva najvažnija akta
lokalne samouprave, Statuta i Poslovnika, kako bi
se jasno i precizno definisale procedure u radu, te
izbjegli dosadašnji mehanizmi kroz određene članove ovih dokumenata, gdje izvršna i zakonodavna
vlast u Tivtu daju sebi pravo da slobodno tumače
norme ovih dokumenata. Izmjenom Poslovnika i
Statuta lokalne samouprave neće biti nedorečenih
i dvosmislenih kriterijuma u odlučivanju.

PROBLEM
Loša kadrovska rješenja.

RJEŠENJE
Pažljiv i profesionalan odabir kadrova, kako za
nosioce ključnih funkcija na nivou lokalne uprave i institucija čiji je osnivač Opština Tivat, tako
i za profesionalne pozicije. U takvoj kadrovskoj
strukturi biće rješavana stambena potreba sa
posebno potpisanim i obavezujućim ugovornim
obavezama na obostrano zadovoljstvo.
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PROBLEM
Nema strategije razvoja turizma u našem gradu.

PROBLEM
Nema kruzing turizma.

TURIZAM I POLJOPRIVREDA
Tivat će biti turistička atrakcija, grad u koji
svi dolaze i kome se rado vraćaju!

PROBLEM
Nema planskog pristupa u stvaranju kadrova za turističku djelatnost.

RJEŠENJE
Rezidenti će biti okosnica u radu nase turističke privrede. Profesionalan i kompetentan kadar stvaraće raznovrsnost turističke
ponude (kulturni, vjerski, sportski turizam i ekoturizam).
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Loša kadrovska rješenja.

RJEŠENJE

RJEŠENJE
Donijet ćemo strategiju razvoja turizma za period do 2020.
godine, uz reformu turističke organizacije, uvođenje obavezne
i kontinuirane edukacije za sve zaposlene.

PROBLEM

RJEŠENJE
Sa Kotorom, kao gradom kruzera, dogovarali bi izletničke ture do Tivta i sidrenje
velikih brodova i u tivatskom zalivu.

Povezaćemo turističku privredu sa domaćim lokalnim proizvođačima
hrane. Razvoj ribarstva, maslinarstva, vinogradarstva, poljoprivrede,
stočarstva, pčelarstva omogućiće lokalnom stanovništvu, koje se bavi
ovim granama privrede, da svoje proizvode plasiraju u turističku privredu
grada. Prijava boravka stranaca mora biti redovna, jednostavna i brza.
Morsko dobro mora biti rigoroznije u kriterijumima za zakup kupališta,
sa precizno definisanim obavezama i obezbijeđenim sistemom kontrole.
Moramo što hitnije raditi na tome da se stvore uslovi za valorizaciju
prostora Zupe u turističke svrhe i da sa stranim investitorima ubrzamo
implementaciju projekta uređenja ostrva Sveti Marko.
Razvoj vjerskog turizma, kroz realizaciju uređenja prostora na Prevlaci
(Ostrvu cvijeća), mora biti potpomognut sredstvima budžeta Opštine
Tivat.
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ПРОБЛЕМ
Високообразовне установе последњих година запоставиле
су научноистраживачку дјелатност, усредсређујући се на
стицање финансијске добити уписом великог броја студената
који се сами финансирају.

РЈЕШЕЊЕ
Направићемо анализу јавно-приватног партнерства локалне
управе са високошколском институцијом, како би продукт рада
били заиста високообразовани кадрови, неопходни за развој
локалне средине, а наставни кадар био ослонац за такве успјехе.

НАУКА, ОБРАЗОВАЊЕ И ЕФИКАСНО
ЗДРАВСТВО
Тиват ће постати град знања! Задовољни
грађани биће и здрави грађани Тивта!

ПРОБЛЕМ
Занемарује се изградња нове васпитно-образовне институције
(школе и вртића у Радовићима).

РЈЕШЕЊЕ
Уложићемо значајна материјална средства, у сарадњи
са Министарством просвјете и донаторима, како би се
изградила нова школа на овом простору.
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ПРОБЛЕМ
Неријешен проблем гријања у матичној школи у
Тивту већ петнаестак година уназад.

РЈЕШЕЊЕ
Издвојиће се значајна средства за рјешење овог
великог проблема који годинама постоји како у
Основној тако и у Средњој мјешовитој школи.

ПРОБЛЕМ
Недовољно издвајање финансијских средстава за
финансирање образовања.

РЈЕШЕЊЕ
Обезбиједићемо услове за буџетско финансирање што
већег броја студената, обезбјеђивање адекватне школске
опреме и повећање животног стандарда школског
кадра, јер улагање у образовање није потрошња, већ
инвестиција. Наставићемо са субвенцијама ђачких
карата у локалном и међуградском превозу ученика
са територије Тивта.

ПРОБЛЕМ
Не поштује се уставно начело о бесплатном основном
образовању.

РЈЕШЕЊЕ
Обезбиједићемо примјену начела о бесплатном
основном образовању и на тај начин растеретити
финансијско издвајање родитеља за финансирање
образовања своје дјеце.

ПРОБЛЕМ
Непримјерен утицај политике приликом одабира
школског кадра. Васпитно-образовни кадар је
слабо плаћен, а њихова егзистенција сведена на
преживљавање.

РЈЕШЕЊЕ
Никада више политика и политичка припадност неће
утицати на избор школског кадра, већ ће се кадрови
бирати према сопственим стручним и организационим
способностима.
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Čuvaćemo kulturnu baštinu Tivta kao temelj njegove postojanosti! U
slobodi vjerovanja, imaćemo i mogućnost da mijenjamo sopstveni
pogled na svijet i da nesmetano uživamo to pravo!

RELIGIJA I KULTURA

Omogućićemo da kulturni sadržaji budu dostupni svim građanima
Tivta bez obzira na imovno stanje, jer kultura ne smije biti prepuštena
komercijalizaciji. Osnovni kriterijumi u kulturi biće kvalitet kulturnih poslenika i programskih sadržaja. Podići ćemo nivoe svih oblika kulture: od
kulture stanovanja, ponašanja, komunikacije do stvaranja infrastrukturnih
i finansijskih uslova, kako bi kultura bila značajna razvojna šansa Tivta.
Omogućićemo razvoj i slobodu kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
i dati posebnu podršku svim amaterskim kulturnim društvima, koja
okupljaju i njeguju talenat mladih ljudi. Izdvojićemo značajnija sredstva za uređenje domova kulture i raditi na afirmaciji različitih kuturnih
sadržaja u njima. Implementiraćemo program razvoja kulture u Tivtu
koji je donešen. Tivat, kao grad sa novom i prosperitetnom vlašću, mora
imati svoju televiziju. Radićemo na njenom razvoju, a sa budućim Ministrstvom kulture njena realizacija biće jedan od prioritetnih zadataka
Demokrata u Tivtu.
Sloboda vjeroispovijesti intimna je odluka svakog pojedinca u demokratskom društvu. Ono što je problem jeste to što je naše drustvo po pitanju
slobode i vjeroispovijesti duboko podijeljeno.
Demokrate će prema svima iskazivati posebno poštovanje i uvažavanje.
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