LOKALNA SAMOUPRAVA – Javni interes
na prvom mjestu
Građani kao kontrolori lokalne uprave

PROBLEM
Lokalna samouprava u Danilovgradu ima
veoma malu autonomiju u rješavanju
problema građana, čak i u ostvarivanju
svojih nadležnosti. Politički je zavisna od
šefova svoje partije, što na mnogim
primjerima ostaje svojevrsna kočnica
razvoju.

RJEŠENJE
Ljudi za 21. vijek će obezbijediti efikasnu
lokalnu upravu. Uspostavićemo koncept
lokalne uprave, u skladu sa kojim će ona biti
maksimalno oblikovana prema potrebama
građana i samog grada, ali i prema
principima Evropskog modela uprave.
Danilovgrađani moraju da imaju kontrolnu i
pokretačku funkciju u radu organa lokalne
samouprave.

ПРОБЛЕМ
Недовољна транспарентност у раду
општинских служби и секретаријата.

РJЕШЕЊЕ
Нова општинска управа ђе обезбиједити
прегледну и web презентацију која ђе се
редовно ажурирати, а на којој ђе се
објављивати изводи аналитичких картица
(о свим исплатама и приходима) свих
секретаријата, служби и других локалних
органа, као и предузеђа и установа чији
је оснивач Општина. Такоће,
објављивађемо и све податке о јавним
набавкама, путним налозима,
спонзорствима и социјалним давањима,
али и извјештаје о раду. У том циљу,
расписађемо тендер за израду апликације
која ђе олакшати приступ овим подацима.
Граћани ђе знати гдје иде сваки цент
њиховог новца.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – Јавни интерес
на првом мјесту
Професионализам и стручност

PROBLEM
Glomazan administrativni aparat i
loše urađena sistematizacija radnih
mjesta.

RJEŠENJE
Obezbijedićemo modernu i stručnu
lokalnu upravu, po principu: pravi ljudi
na pravim mjestima. Administrativni
aparat osvježićemo mladim,
obrazovanim ljudima, koji će sa već
postojećim, stručnim i iskusnim
kadrovima, podići efikasnost i kvalitet
rada lokalne uprave. Uspostavićemo
jasne kriterijume za vrednovanje rada
svakog ponaosob, sve prema
sposobnostima, stepenu stečenog
obrazovanja i stepenu radne
efikasnosti.

ПРОБЛЕМ
Локална администрација је недовољно
електронски повезана. Документација
искључиво на папиру и низ непотребних
процедура успоравају ефикасност и
експедитивност у раду.

РJЕШЕЊЕ
Уз спровоћење неопходних
процедура, постепено ђемо увести
систем модерне електронске управе.
Тако ђемо граћанима уштедјети
вријеме и отклонити збуњеност усљед
честих и нејасних бирократских
препрека.

LOKALNA SAMOUPRAVA – Javni interes
na prvom mjestu
Znanje i sposobnost, a ne partijska knjižica

PROBLEM
Jedan od gorućih problema koji,
istina, nije ekskluzivitet danilovgradske
vlasti je partijsko zapošljavanje.
Negativna selekcija kadra ima više
dalekosežnih posljedica po grad i
građane.

RJEŠENJE

Znanje i sposobnost biće primarni
kriterijumi pri zasnivanju radnog
odnosa i napredovanju u službi. Uprava
za 21. vijek podrazumijeva pravednu i
stručnu selekciju kadra. Nikada više
partijska knjižica ne smije i neće
zamijeniti druge reference ili njihov
nedostatak. Ovakav korak je neophodno
učiniti kako bi postali konkurentni i kako
bismo se pridružili civilizacijskim
tokovima moderne evropske zajednice.

ПРОБЛЕМ
Локална администрација, на челу са
предсједником Општине, недопустиво
је отућена од оних у чије име врши власт.
Граћана се сјете неколико мјесеци или
недјеља пред изборе, кад је потребно
да на преваран начин добију њихов глас.

РJЕШЕЊЕ
Формирађемо канцеларију за помођ
граћанима, а трудиђемо се да
предсједник Општине и његов тим
одреди најмање један дан у седмици
само за пријем граћана и узимање
њихових проблема у разматрање и
рјешавање.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – Јавни интерес
на првом мјесту
За општинског омбудсмана

PROBLEM
Znatan broj građana nije u
mogućnosti da dobije adekvatnu,
besplatnu pravnu pomoć.

RJEŠENJE
Danilovgrad za 21. vijek će imati svog
ombudsmana – zaštitnika prava i
sloboda, koji će biti na usluzi i kojem će
moći da se obrate svi koji smatraju da
su njihova prava povrijeđena, činjenjem
ili nečinjenjem službenika opštinskih
službi i sekretarijata.

За праве мјесне заједнице

ПРОБЛЕМ
Мјесне заједнице данас
представљају праве ђелије партије
на власти, због чега не обављају
своју улогу у складу са Законом.

РJЕШЕЊЕ
Мјесне заједнице ђе добити улогу
која им припада – биђе сервис
граћана, њима најближи. У ту сврху,
Општина ђе им омогуђити адекватан
простор и друге услове за рад и
несметано функционисање.

POLJOPRIVREDA
Uspostaviti modernu i stimulativnu poljoprivrednu
proizvodnju

PROBLEM
Opština Danilovgrad nedovoljno obraća
pažnju na poljoprivrednike ovog kraja.
I poljoprivredni proizvođači se dijele po
partijskoj liniji na podobne i nepodobne,
odnosno na one kojima se stalno izlazi u
susret i na one koji nikad nikakvu pomoć
od Opštine i države vidjeli nisu.

RJEŠENJE
Veće subvencije i zagarantovan otkup
poljoprivrednih proizvoda ne smiju biti
privilegije jednih istih poljoprivrednika.
Oformićemo posebnu kancelariju sa
stručnim ljudima iz oblasti poljoprivrede,
koji će u svakom trenutku biti na
savjetodavnoj i drugoj usluzi stočarima i
ratarima iz danilovgradske opštine.

Podsticanje izgradnje pogona za preradu
voća i povrća

ПРОБЛЕМ
Неадекватна помођ при пласману
пољопривредних производа.

РJЕШЕЊЕ
Биђемо помођ и посредници вриједним
бјелопавлиђким домађинима при узимању
кредита у циљу ширења производње, а
пружиђемо и додатну помођ онима који би
саградили мини фабрике за прераду вођа и
поврђа. Учиниђемо све да се сагради и
модеран откупни центар. Ту бисмо били у
прилици да добијемо домађи бренд
произведен на природан начин. Тако ђемо
ратарима и сточарима обезбиједити тржиште
за продају производа, а истовремено ђе
наши граћани конзумирати домађу храну
познатог поријекла и провјереног квалитета.

ПОЉОПРИВРЕДА
PROBLEM
Dobar dio poljoprivrednih proizvođača
ima proizvodnje na otvorenom. Njihovi
zasadi su potencijalno ugroženi klimatskim
uslovima koji se rapidno mijenjaju, pa su
vremenske nepogode česte. Osim toga,
nijesu svi poljoprivrednici u ravnopravnoj
poziciji da nadvodnjavju površine
kvalitetnim sistemima.

RJEŠENJE
Administracija za 21. vijek će obezbijediti
pravovremeno obavještavanje i savjetovanje
poljoprivrednika u slučaju vremenskih
nepogoda bilo kog tipa. U koordinaciji sa
Državom, pružićemo novčanu pomoć kao
naknadu štete u slučaju stradanja usjeva i
zasada. Trudićemo se da kupovinom i
pravovremenim korišćenjem određenog
broja protivgradnih raketa preveniramo štetu.

Реновирање градске зелене пијаце

ПРОБЛЕМ
Веђ дуже вријеме, градска пијаца, која се налази
у самом центру Даниловграда, има непромијењен
и застарео изглед а, што је још горе, комунални и
хигијенски услови на њој и нијесу на неком
завидном нивоу. Добар дио тезги је прекривен
робом са бувљака. У сличном стању је и мала
пијаца са тезгама у тржном центру у Спужу, која
се, из непознатих разлога, не користи за излагање
пољопривредних производа.

РJЕШЕЊЕ
Модернизовађемо и реновирати пијацу за
излагање пољопривредних производа. За
одрећени износ смањиђемо закупе тезги и
праведније их обрачунавати. Поред тога,
обезбиједиђемо виши ниво санитарних и
хигијенских услова на продајним мјестима.
Додатно, обезбиједиђемо посебан простор за
продају робе са бувљака. Све ово ђемо учинити
и на мини пијаци у Спужу.

POLJOPRIVREDA
Povezivanje stočara i ratara

PROBLEM
Djelujući samostalno, ratari i stočari
se susreću sa mnoštvom već gore
navedenih problema, koji kao jedinke
ne mogu da riješe.

RJEŠENJE
Podsticaćemo što čvršće udruživanje
poljoprivrednika, tj. formiranje udruženja
poljoprivrednih proizvođača. Oformićemo
njihov registar, a naročito pomoći razvoj
pčelarstva, stočarstva i proizvodnju
hrane u plastenicima. Na ovaj način, oni
će lakše ostvariti svoja prava,
koncentrišući resurse u veće subjekte.
Tako će postati konkurentni na tržištu i
smanjiti fiksne troškove.

Slabo organizovan otkup i niske cijene
otkupa mlijeka

ПРОБЛЕМ
Вриједни сточари и фармери из нашег
краја муку муче са откупом млијека.
Неријетко је његова цијена прилично
ниска, а накнаде се нередовно исплађују.
Мали је број мљекара које се баве
откупом и прерадом млијека.

РJЕШЕЊЕ
Обезбиједиђемо сигуран откуп млијека
путем субвенција, као и редовну исплату
за продато млијеко. Стимулисађемо
отварање мини мљекара, које би се
бавиле откупом и прерадом млијека,
са широком палетом млијечних
прераћевина.

ЕКОЛОГИЈА
Одлагање отпада и дивље депоније

PROBLEM
Kao i u većini opština u Crnoj Gori, imamo
problem sa odlaganjem otpada, koji se bukvalno
ostavlja gdje god se stigne. Prirodni biser
Bjelopavlićke ravnice, rijeka Zeta, sve više se
zagađuje. Svijest naših sugrađana o neophodnosti
održavanja zdrave životne sredine nije dovoljno
sazrela. Zagađivanjem Zete ne doprinosi se
zdravlju ljudi i hrane, jer mnogi ratari
nadvodnjavaju svoje njive vodom iz nje. Dodatan
problem predstavlja i neredovno pražnjenje
kontejnera, naročito u ruralnim djelovima opštine.
Najcrnje ekološke tačke predstavljaju divlje
deponije, koje se brzo formiraju, ali vrlo teško i
sporo uklanjaju.

RJEŠENJE
Čim budemo u prilici, organizovaćemo akciju
čišćenja korita rijeke Zete, što mora postati
tradicija. Komunalna kontrola mora biti češća, ali
i uslovi za odlaganje otpada moraju postati
razvijeniji i dostupniji. U tom smislu, uradićemo
projekat za mini-reciklažni centar i uraditi studiju
izvodljivosti i isplativosti. Organizovaćemo
efikasan i funkcionalan rad gradske čistoće,
i ustanoviti veću odgovornost zbog propusta u
radu. U što kraćem roku ćemo mapirati i ukloniti
divlje deponije.

Већ скоро три деценије Црна Гора је препозната као
еколошка држава. Та идеја, која је преточена у
Уставну прокламацију, мора наћи своје утемељење у
сваком кутку наше државе, и мора почивати на
концепту одрживог развоја.

KULTURA
PROBLEM
Nedovoljno iskazivanje interesovanja
lokalnih vlasti za prikupljanje materijalnih
i nematerijalnih blaga koja svjedoče o
istoriji i kulturnom nasljeđu Bjelopavlića.
Važnost Zavičajnog muzeja nije istaknuta,
a njegova promocija je potpuno izostala.

RJEŠENJE
Danilovgrad za 21. vijek ne smije i neće
zaboraviti vjekove iza nas. Naprotiv.
Opredijeliće im zasluženo mjesto, a u tom
cilju dati na važnosti Zavičajnom muzeju i
osnovati Kulturno-istorijsku kuću. U njoj bi
bile izložene fotografije, slike, video snimci,
stari rukopisi i spisi i slični eksponati, koji bi
svjedočili o tome kako su naši preci živjeli,
radili i borili se kroz vjekove, kako bi se
biološki, ali i kulturološki sačuvali na
ovom prostoru.

Markirati puteve koji vode do
kulturno-istorijskih spomenika

ПРОБЛЕМ
На територији даниловградске општине
има много мјеста која су обиљежја
наше славне историје. Било да су то
споменици, манастири и цркве или попришта
великих битака и других важних догаћаја
из црногорске историје. Свему овоме се
поклања недовољна пажња.

РJЕШЕЊЕ
Људи за 21. вијек, за разлику од оних који
нас свако мало, подстичуђи подјеле, врађају
у прошлост, а ништа не чине да се материјална
подсјећања на нашу прошлост сачувају,
поклониђе посебну пажњу очувању, али и
промоцији културно-историјских споменика.
У том смислу, поставиђемо адекватне
табле које би нашим граћанима и туристима
били својеврстан путоказ до овог нашег
блага.

КУЛТУРА
Градска библиотека заборављена

PROBLEM
Potpuno je neshvatljivo i nedopustivo da lokalna
vlast u gradu sa ovakvom kulturnom tradicijom i
sa osnovcima i gimnazijalcima kojima se ponosio
preda zaboravu Gradsku biblioteku. Iako živimo
u informatičkoj eri, u kojoj pametni uređaji
zamjenjuju papir, knjiga je, ipak, nezamjenjiv i
neizostavan dio obrazovanja i kulturne i
duhovne nadgradnje svakog pojedinca.

RJEŠENJE
Nova lokalna vlast, na čelu sa ljudima za 21.
vijek, obezbijediće intezivnu promociju Gradske
biblioteke i njenog sadržaja. Ali tek nakon što u
saradnji sa Univerzitetom, Akademijom,
dobročiniteljima, udruženjima građana,
nevladinim organizacijama i međunarodnim
organizacijama umnogome proširimo
bibliotečki fond.

Реновирање Центра за културу

ПРОБЛЕМ
Тапацирање сједишта, промјена завјеса, ново
гријање и замјена по које сијалице за 30 година ни
изблиза није довољно за главно мјесто у којем се
одвија културни и умјетнички живот града.

РJЕШЕЊЕ
Центар за културу се под хитно мора реновирати,
од темеља до крова. Нарочито је поразна чињеница
да је сцена скоро иста као и кад је ово здање
изграћено прије пола вијека. Повлачеђи средства
преко пројеката, а дијелом и из капиталног буџета,
реновирађемо сцену и опремити је свијетлом,
видео и тонском режијом за 21. вијек. Реновирађемо
свлачионице и шминкернице. Организовађемо
много више културних и умјетничких
манифестација, а нарочито позоришне представе,
вечери поезије и прозе, промоције младих, али и
оних веђ афирмисаних писаца и пјесника. Тада ђе и
културно-умјетничка друштва, школе глуме и
школе плеса добити адекватне услове за рад.

SPORT I OMLADINA

Mladi su budućnost svakog društva, a opšte je poznato, još od antičkih vremena, da sport razvija
zdravlje – i duha i tijela.

PROBLEM

Najskorije istraživanje relevantne institucije
pokazalo je da veliki procenat mladih, počev
od osnovne škole pa nadalje, ima zabrinjavajuće
visok koeficijent ili procenat gojaznosti. Osim
nepravilne ishrane, ovo je direktna posljedica
nedovoljne fizičke aktivnosti. U Danilovgradu,
uslovi za bavljenje sportom su porazni.

RJEŠENJE
U cilju stvaranja zdrave mlade populacije i
pronalaženja i razvoja talenata, unaprijedićemo
uslove za bavljenje sportom. Tako, u saradnji sa
državom i sportskim savezima, ali i iz dostupnih
fondova EU, rekonstruisaćemo sportsku
dvoranu, a posebnu pažnju ćemo posvetiti
osvjetljenju, parketu i svlačionicama u njoj.
Takođe, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete
renoviraćemo školske poligone koji su u veoma
lošem stanju. Ne sumnjamo da će sa razvojem
uslova sve više djece i omladine rado početi da
se bave sportom i fizičkom aktivnošću.

ПРОБЛЕМ
Средства намијењена спортским
клубовима расподјељују се по
политичкој основи и на неправедан
начин.

РJЕШЕЊЕ
Донијеђемо нови Правилник о
начину расподјеле средстава у
спорту, у којем ђе се прецизирати
критеријуми за расподјелу, са
минимумом могуђности за
злоупотребе.

ТУРИЗАМ
PROBLEM
Neadekvatna promocija turističkih potencijala.
Nedopustivo je da više koristi od vjerskog
Ова привредна грана скоро да је замрла у Даниловграду.
turizma zasnovanog na manastirima na
teritoriji naše opštine imaju Budva i Kotor,
Слаби покушаји тродеценијске власти да нешто
nego sam Danilovgrad.
промијени били су јалови и осуђени на неуспјех још од

RJEŠENJE
Lokalna uprava za 21. vijek će, najprije,
formirati Savjet za razvoj turizma, kojem će
osnovni zadatak biti da osmisli i kreira
strategiju za brendiranje i promociju
Danilovgrada kao opštine na čijoj teritoriji se
nalaze manastiri Ostrog i Ždrebaonik. Savjet
koji će činiti najobrazovaniji i najpoznatiji
Danilovgrađani doći će do najboljeg odgovora
na pitanje – kako turiste svratiti u Danilovgrad,
ali i zadržati ih u našem gradu.

самог почетка, јер су били нестручни,
непрофесионални, неорганизовани и трапави.
А није ни чудо кад је Даниловград, захваљујући
погубном амбијенту који је створио
тридесетогодишњи режим, остао без његовог
симбола – Хотела Зета. Поред тога, нешватљиво
је да се туристи који посјете Манастир
Острог броје стотинама хиљада, а да даниловградска
општина и њени грађани немају скоро никакве
бенефите од тога. Само ако ово имамо у виду,
свакоме је јаснаразмјера неспособности ове власти.

ПРОБЛЕМ
Туристичка организација је легло
нестручног, партијског кадра, који
са туризмом има везе колико и са
кредибилним дипломама.

РJЕШЕЊЕ
Туристичка организација
Даниловграда за 21. вијек биђе
ослобоћења партијског кадра,
конкурсима ђе се тражити и на
основу њих запослити стручни и
способни људи, који ђе туризам
Даниловграда поставити на ноге.
Неђе бити реваншизма, веђ ђе свако
добити прилику да докаже своју
стручност у раду и способност
обављања повјерених послова.

PUTNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Više parking prostora

PROBLEM
Vidan je nedostatak parking prostora u
užem jezgru grada, kao i u Spužu.
Automobili se parkiraju duž trotoara ili
na ulicama, na mjestima gdje je to
zabranjeno.

RJEŠENJE
Ljudi za 21. vijek će konsultovati struku i
od više ponuđenih rješenja izabrati ono
koje će obezbijediti dodatan prostor za
parking. Nadležne službe će odgovornije
i prilježnije obavljati svoj posao i neće
dozvoljavati parkiranje na trotoarima,
što primorava pješake da se kreću po
ulici i tako dovode sebe u opasnost.

Trotoari – nasušna potreba

ПРОБЛЕМ
Цијелом дужином “Старог пута” од
Даниловграда до Стологлава нијесу
изграћени тротоари. Због тога су пјешаци,
најчешђе сами мјештани, нарочито нођу на
мјестима без расвјете, изложени опасности
по живот и здравље.

РJЕШЕЊЕ
Нова локална власт, на челу са Демократама
и Граћанским покретом УРА, припремиђе и
реализовађе у разумном року пројекат
изградње тротоара на оним мјестима на
којима је то ургентно, а једно од њих је,
свакако, поменута дионица Старог пута. На
тај начин, исправиђемо неприхватљиво
незнање или нечију уградњу, усљед које су
становници насеља дуж овог пута
свакодневно изложени знатној опасности
по живот.

ПУТНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
PROBLEM
Na teritoriji cijele opštine Danilovgrad, duž
svih putnih pravaca, a naročito uz puteve
koji su najprometniji, kao što je tzv. Novi put,
autobuska stajališta gotovo da ne postoje, a
ona koja postoje su potpuno zapuštena,
nefunkcionalna i neugledna. Naročito je za
brigu nekoliko autobuskih stajališta - u
blizini škola i Doma zdravlja, koja nijesu
natkrivenog tipa, niti imaju klupe.

RJEŠENJE
Dotrajala autobuska stajališta ćemo
modernizovati i renovirati, a ondje gdje ih
nema izgradićemo potpuno nova, sa
adekvatnim klupama, uz natkrivanje i
postavljanje oglasnih tabli i korisnih
informacija.

Реконструкција – проширење пута
“преко Мартинића”

ПРОБЛЕМ
Дуга дионица пута од Даниловграда
до Спужа, преко Мартиниђа, налази се у
веома лошем стању. Квалитет асвалта
је очајан и знатним дијелом девастиран,
пут је са страна на много мјеста
обрушен, тако да се аута тешко
мимоилазе.

РJЕШЕЊЕ
Реконструисађемо Мартиниђки пут, а
на мјестима гдје је то неопходно
асвалтирати га наново и проширити са
обје стране.

PUTNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Rasvjeta

PROBLEM
Gotovo na cijeloj teritoriji
danilovgradske opštine fali
adekvatna, na mnogim mjestima i
bilo kakva rasvjeta.

RJEŠENJE
Iz budžeta, kroz projekte i na druge
načine obezbijedićemo postavljanje
rasvjete, koja naročito nedostaje na
seoskom području. Sve ćemo učiniti
da stvorimo finansijske preduslove
za uvođenje LED sistema za
osvjetljenje grada i prigradskih
naselja.

Izgradnja azila – rješenje problema
pasa lutalica

ПРОБЛЕМ
Готово свакодневан проблем
Даниловграћана представља присуство
на улицама великог броја паса луталица.

РJЕШЕЊЕ
Људи за 21. вијек који дају конкретна
рјешења на конкретне проблеме граћана
помођи ђе отварање азила за псе.
Створиђемо све неопходне претпоставке
за несметан рад азила, уз поштовање свих
стандарда за збрињавање животиња.
Тровање којем, по оптужбама појединих
граћана, прибјегавају поједине општинске
службе, осим што представља нехуман чин
и што за посљедицу често има фаталан
ишод и по куђне љубимце, не представља
рјешење овог проблема.

ПУТНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Улица у Спужу

PROBLEM
Lokalni put u Spužu sa lijeve strane pruge, preko puta
željezničke stanice, skoro da je neupotrebljiv za
kretanje autima i drugim motornim vozilima. Najblaže
rečeno, put je u katastrofalnom stanju. Da situacija
bude gora, u neposrednoj blizini, skoro uz samu ivicu
puta, nalaze se visokonaponski stubovi koji služe za
napajanje vozova. U lokalnoj upravi je svojevremeno
urađen projekat za izgradnju podvožnjaka, čija je
predračunska vrijednost radova iznosila 1.600.000,00€.
No, kako to obično biva kada je u pitanja sadašnja vlast,
niti je izgrađen podvožnjak, niti je put saniran.

RJEŠENJE
Moraju se stvoriti uslovi, tj. obezbijediti sredstva za
izgradnju pomenutog podvožnjaka, koji bi umnogome
olakšao bezbjedno odvijanje putničkog saobraćaja, ali
i kretanje pješaka. Međutim, do ostvarenja gore
pomenutog, ovu dionicu puta ćemo presvući
kvalitetnim slojem asfalta.

Насеље Веља Папрат

ПРОБЛЕМ
Локални пут на излазу из Даниловграда према
магистрали ка Никшиђу је запуштен, неуредан,
и врло опасан за пјешаке. Још веђи проблем
за локално становништво представља огромна
вода, која узрокује поплаве при улици, а које
настају због неодржавања канала и због
затрпаних и затворених прилаза куђама. Због
тога, приликом великих киша, вода пријети да
уће у куђе.

РJЕШЕЊЕ
РJЕШЕЊЕ

Проблем ђемо ријешити у два корака. Први
корак је изградња два канала према ријеци Зети,
дужине од по 400 метара, што представља брзо,
али привремено рјешење. Трајно рјешење треба
правити приликом реконструкције пута, када би
се испод пута направила атмосферска
канализација, која би воду одводила према
ријеци Грачаници. Дужина пута је око 750
метара, а удаљеност најближе тачке од
Грачанице је свега 100 метара.

RADNA MJESTA I SOCIJALNA POLITIKA
Radna mjesta dostupna svima pod jednakim uslovima

PROBLEM
Velika nezaposlenost, naročito mladih ljudi.

RJEŠENJE
Tim za 21. vijek, bez hipoteka prošlosti, koji
okuplja stručne ljude čistih ruku, stvoriće sve
neophodne preduslove za privlačenje kredibilnih
investitora – i domaćih i stranih. Olakšaće
birokratske procedure koje nerijetko imaju
odvraćajući faktor od ulaganja u našu opštinu i,
što je najvažnije, raskinuće sa dosadašnjom
praksom ugradnje u svaki projekat. Na ovaj način,
otvoriće se nova radna mjesta. Unapređenjem
turizma i ostalih grana privrede, omogućiće se
zaposlenje mnogim sugrađanima. Samo će
njihova sposobnost, stručnost i znanje biti
kriterijumi za zasnivanje radnog odnosa, dok
posjedovanje članske karte bilo kog političkog
subjekta neće biti favorizujući ili eliminacioni
faktor u tom procesu. Uz to, stvorićemo olakšice
za privatno preduzetništvo i otvoriti Kancelariju
za lokalni ekonomski razvoj.

Besplatni udžbenici za osnovce

ПРОБЛЕМ
Опремити ћецу за школу представља
знатан издатак за данашње родитеље.

РJЕШЕЊЕ
Обезбиједиђемо бесплатне уџбенике за
прваке, а учиниђемо све да обезбиједимо
бесплатне уџбенике и за све основце.

РАДНА МЈЕСТА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Накнада за рођење ђетета и друге подстицајне мјере

PROBLEM
Stanovništvo nam sve više stari, a negativan
prirodni priraštaj nije nešto čime se možemo
ponositi.

RJEŠENJE
Nastavićemo da stipendiramo učenike i
studente sa teritorije naše opštine,
subvencionisaćemo prevoz učenika, kao i upis u
vrtiće za djecu iz socijalno ugroženih porodica.
Povećaćemo olakšice za rješavanje stambenog
pitanja za mlade bračne parove, a
obezbijedićemo i odgovarajuće naknade za
rođenje djeteta.

Постоји још много тога што би требало
урадити и промијенити, реконструисати и
оплеменити у нашем Даниловграду.
Представници коалиције Даниловград за
21. вијек, који ће у њено име обављати важне
функције у новој локалној власти, уложиће све
напоре да на праведан, поштен, одговоран и
транспарентан начин спроведу овај Програм
у дјело. Напомињемо да ћемо наставити са
реализацијом свих смислених и реалних
пројеката које је ова власт започела, а који
јесу или могу бити у интересу града и грађана.

