ДОЂИ КУЋИ

ЈЕР ИМАМО ПЛАН
за модеран град

OVAKO IZGLEDAJU FASADE U BLIZINI
CENTRA GRADA

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA DEMOKRATE
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO IZGLEDA DONJI PAŽANJ U
KOLAŠINU

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA DEMOKRATE
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO IZGLEDA CENTAR GRADA

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA DEMOKRATE
POBIJEDE NA IZBORIMA
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ДОЂИ КУЋИ

ЈЕР ИМАМО ПЛАН
за модеран град

ОВАКО ИЗГЛЕДА ГРАДСКА ПИЈАЦА

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА ДЕМОКРАТЕ
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА САОБРАЋАЈНА ИНФРАСРУКТУРА У БИОЧИНОВИЋИМА

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА ДЕМОКРАТЕ
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА НАСЕЉЕ
ГОРЊИ ПАЖАЊА

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА ДЕМОКРАТЕ
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА
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OVAKO IZGLEDA GLAVNI GRADSKI TRG

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA DEMOKRATE
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO IZGLEDAJU FASADE
U CENTRU GRADA

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA DEMOKRATE
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO IZGLEDA PROSTOR NA KOJEM
ĆEMO GRADITI SPORTSKI KOMPLEKS

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA DEMOKRATE
POBIJEDE NA IZBORIMA
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ПРОФЕСИОНАЛНА УПРАВА
У СЛУЖБИ СВИХ ГРАЂАНА
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Неефикасан модел унутрашње организације
Општине са преклапањима надлежности.

Органи локалне самоуправе дуго чекају на
озбиљну и свеобухватну реформу.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Реорганизацијом секретаријата и посебних
служби допринијећемо ефикасности локалне
управе, те подизању одговорности и продуктивности локалног јавног сектора. На тај начин
ће се јасно дефинисати улоге и одговорност за
учинке локалне управе и тиме створити снажан
подстицај да се ради савјесно и ефикасно.
Увешћемо ред у локалну управу. Локална
управа ће почивати на принципима максималне управне и фискалне транспарентности.

Јавну управу треба обликовати у складу са
принципима Европског управног простора.
У том смислу управне структуре, поступци и
управна култура почиваће на принципима европског модела управе. Залажемо се увођење
услужно-орјентисаног концепта рада у локалну
управу. Грађанин треба да буде покретач и
контролор рада локалне управе.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недовољно пажње се посвећује професионалном развоју запослених у општини.

Грађани нијесу довољно информисани о плановима општине и није им пружена ефективна
могућност да учествују у њиховој изради.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Један од приоритета нове локалне управе
биће увођење плана унапређења људских
ресурса у општини, као и улагање у професионални развој и усавршавање кадра. Поред
доследног поштовања прописа, дефинисање
индикатора учинка и мјерење радног учинка
запослених, као и стимулисање запослених
који постижу изузетне резултате у раду биће
темељ новог система одговорности у локалној
управи.

Израда годишњих планова рада и стратешких
докумената мора почивати на активној сарадњи
са грађанима и мјесним заједницама, уз посебну
афирмацију метода као што су анкете, зборови
грађана, трибине, јавно заговарање, буџетски
форуми и јавно информисање о усвојеним плановима. Наше је опредјељење успостављање
и афирмација елемената партиципативне демократије у политичком животу Колашина,
како би што већи број грађана и релевантних
организација и удружења уложио своје знање и
енергију у доношење кључних одлука и надзор
над њиховим спровођењем.

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Незадовољство грађана опредијељеним средствима за реализацију општинских активности
и плановима рада.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Гарантоваћемо право јавности да зна све о трошењу јавних средстава. Мора се обезбиједити
стално обавјештавање грађана о утрошеним буџетским средствима редовним објављивањем
на сајту у складу са принципима ажурности и максималне фискалне транспарентности. Потпуна
и прецизна слика о оствареним јавним приходима и комплетна аналитика јавних расхода мора
бити јавно доступна преко сајта у сваком моменту. Неопходно је и обавјештавање јавности о
планираним активностима на мјесечном нивоу преко сајта, конференција за штампу и осталих
доступних медија.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недовољња сарадња општине са државним
институцијама које функционишу у Колашину.

Запуштене зграде и њихова околина у градској зони.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Увођење отвореног редовног мјесечног
састанка свих јавних институција у општини
(Општина, Школство, здравство, полиција,
фонд ПИО, Центар за социјални рад, Завод за
запошљавање, Пореска управа итд) на којем
ће се размјењивати информације о редовним
активностима и плановима рада. Резултати
ових састанака биће презентовани јавности.

Активираћемо кућне савјете и створићемо административне и организационе претпоставке
за њихово активно дјеловање и иницирање
локалних јавних служби да се укључе у рјешавање горућих проблема. Један од кључних
приоритета биће формирање заједничког
фонда уз финансијску подршку Општине за
рјешавање ургентних проблема зграда као
што су канализација, унутрашње инсталације,
лифтови, фасаде, простор за дрва, зелене
површине.

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Запостављене су мјесне заједнице као дио локалне самоуправе.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Мјесне заједнице ће уживати суштинску институционалну и финансијску аутономију. Дефинисаћемо прецизне критеријуме за подјелу улога и расподјелу средстава како би ефикасно
функционисале. Формираћемо одјељење за рад са мјесним заједницама у оквиру Општине.
Редован обилазак мјесних заједницаи рјешавање актулених проблема у директној комуникацији са грађанима треба да обезбиједи остварење нашег циља да грађани буду контролори и
покретачи рада локалне управе. Обезбјеђиће се просторија за заједничке активности у свим
МЗ на територији општине. Одоворност и рад мјесних заједница биће подигнут на виши ниво
кроз увођење обавезе да њихова руководства сачињавају програме, планове и извјештаје о
раду и полажу рачуне за то.
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СОЦИЈАЛНО ОДГОВОРНА ОПШТИНА
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Велики број сиромашних домаћинстава не
ужива социјалну сигурност зато што систем
социјалне заштите није ефикасан нити свеобухватан.

Нијесу дефинисани прикладни садржаји за
становништво које није радно активно.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Свим угроженим и сиромашним домаћинствима
морају бити доступне услуге социјалне заштите
под једнаким условима. Општина мора допринијети елиминисању социјалних ризика испоруком јавних комуналних услуга сиромашним
домаћинствима под повољнијим условима. Неопходно је да се креира модеран регулаторни
оквир за пружање услуга социјалне заштите како
би се осавремењени пакет социјалних услуга
пружао на основу објективних критеријума и
јасно дефинисаних процедура. Надлежни органи ће осавремењене социјалне услуге у виду
материјалне подршке у натури, породичног
смјештаја, дневних услуга у заједници, помоћи
у кући и подршке за самостални живот пружати уз максимално приближавање потребама
корисника социјалне заштите.

Општина треба да обезбиједи посебне и реновира постојеће просторне капацитете за
пензионере, као и за младе, те да створи институционалне и административне услове за
договарање културних, спортских и социјалних
активности са овом популацијом. Сарадњом
и креирањем здравог социјалног окружења
створићемо снажан подстицај овој популацији
да активно учествује у друштвеном животу
Колашина.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недовољна пажња је посвећена маргинализованим групама и социјално угроженом
становништву.

Маргинализација рањивих, угрожених и
тешко запошљивих група.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Залажемо се за формирање ефикасног и
репрезентативног Социјалног савјета који ће
развити дјелотворну стратегију и конкретне
мјере подршке угроженим грађанима, заштите права радника, те промовисати социјални
дијалог и партнерство, као и стварати услове
за развој социјалног предузетништва и административно и финансијски подстицати
запошљавање и самозапошљавање рањивих
група. Формираћемо канцеларију за помоћ
грађанима, која ће директно рјешавати њихове ургентне проблеме.

Ствараћемо услове за развој европског модела социјалног предузетништва. Задатак
нове локалне управе биће да институционално, административно и буџетски помогне
самоорганизовања, самозапошљавања и
самопомоћи тешко запошљивих група кроз
комбиновање предузетништва и посвећености општем интересу. Морају се покренути
социјална предузећа у којима би се производиле рукотворине, сувенири, традиционална
јела и прехрамбени производи ( ајвар, џем,
зимница и слично) за локално тржиште, али
и она у сфери социјалне заштите, екологије,
задругарства, консалтинга и креативне
индустрије.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ИЗГРАДЊА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Лоше стање локалне путне инфраструктуре,
нарочито на селима.

У току љетњих мјесеци долази до повремених несташица воде.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Издвајаћемо веће износе капиталног буџета
за редовно одржавање постојећих путева и
изградњу нових што ће се позитивно одразити
на квалитет живота, али и на запосленост и
квалитет привредног и природног окружења.

Полазећи од чињенице да се један дио насеља
снадбијева водом из градског, а други из локалног водовода те решење овог проблема
треба тражити у два правца: 1.Реконструкција
и проширење водоводне мреже градског
водовода и 2. Реконструкција постојећег
локалног водовода. Основни предуслов за
реконструкцију постојеће и изградњу нове
водоводне мреже градског водовода је обезбјеђивање потребних количина воде у току
цијеле године.У том правцу обезбиједицемо
изградњу пумпне станице, потисног цјевовода
и новог резервоара на врху брда Дуловине.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

У току љетњих мјесеци јавља се проблем
честих несташица воде.

Високи трошкови електричне енергије општинских установа и градске расвјете.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Основни предуслов за решавање проблема снадбијевања водом насеља Селишта је
обезбјеђивање потребних количина воде у
току цијеле године. То је могуће тако што
ћемо каптирати постојећи извор изнад самог
насеља и из градског водовода.И у једном и
у другом случају неопходна је изградња новог резервоара на брду изнад самог насеља
и реконструкција и проширење постојеће
водоводне мреже као и изградња пумпне
станице и потисног цјевовода.

Створићемо финансијске и организационе
услове за прелазак на ЛЕД систем освјетљења
града и проширење зоне градске расвјете.

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Дивље депоније на територији општине које
узрокују велике еколошке и економске штете
у виду загађења воде, земљишта и ваздуха.

Лоше стање зелених површина и шеталишта
у граду.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Неопходно је да се у најкраћем року мапирају
и уклоне дивље депоније. Кључни елементи
нове политике заштите животне средине морају бити организовано одношење отпада и
спровођење стриктне политике кажњавања
загађивач.

Обезбиједићемо реновирање постојећих паркова и њихово обогаћивање мобилијаром за
дјецу и рекреацију, као и освјетљење паркова,
физичку заштиту и увођење видео надзора
ради заштите зелених површина и мобилијара.
Мора се водити стриктна казнена политика
у односу на она лица која уништавају јавну
имовину.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недостатак паркинг мјеста у граду.

Недостатак средстава за крупне инвестиционе пројекте.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Оспособљавањем општинске гараже и стварањем административних претпоставки обезбиједићемо довољну понуду паркинг мјеста
и ефикасно управљање паркинг простором.

Неопходно је оснажити кадровске и институционалне капацитете за учешће на конкурсима
за донаторска средства и стварати услове за
развој алтернативних нефискалних извора
финасирања јавних капиталних пројеката.
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ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Мини-хидроелектране угрожавају сеоска
подручја у којима раде.

Масовна и неселктивна сјеча државне шуме
доводи до ерозије и економских губитака.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Инсистираћемо на стриктном поштовању
преузетих обавеза у смислу водног минимума које су мини-хидроелектране дужне да
поштују, поштовању еколошких стандарда
и заштити виталних интереса становништва
са тог подручја.

Оснажићемо демократски и институционални
притисак на државне инсистуције да обезбиједе
већу контролу сјече. Ангажоваћемо општинске
службе на плану теренске контроле и подношења пријава против починилаца прекршаја.
У сарадњи са мјештанима ствараћемо услове
за организовање пошумљавања девастираних подручја. С обзирома на то да су шуме
велики економски ресурс и најсложенији
екосистем, залажемо се за економски и еколошки одрживо газдовање шумама како би
се осигурала заштита вода, земљишта, ваздуха, те производња обновљивих ресурса
и биомасе и апсорпција штетних материја.
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ОДРЖИВ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Оптерећеност приватног сектора дажбинама смањује простор за креирање нових
радних мјеста.

Алармантно висока стопа незапослености
у нашем граду.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Смањењем фискалног оптерећења локалних
предузетника створићемо услове да се што
већи дио акумулације приватног сектора улаже у нове производне процесе. Укидањем
и смањењем дажбина које гуше привредну
иницијативу допринијећемо и томе да предузетници преводе раднике из сиве у легалну
зону.

Кроз сарадњу са коласинским предузетницима конципираћемо стратегију економског
развоја која ће предвидјети области од стратешког значаја уз које треба везати системску
подршку. Успоставићемо подстицајан правни
оквир за развој предузетништва и смањење
трошкова пословања. Такође ћемо обезбиједити успостављање повољног предузетничког
и инвестиционог окружења за покретање
бизниса нових пословних субјеката, младих
креативних људи и младих пољопривредника.
Креираћемо програме за унапређење самозапошљавања кроз технолошки иновирано
занатство, индивидуална пољопривредна
газдинства и социјално предузетништво.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Постоји воља са покретањем и проширивањем послова у пољопривреди, производњи,
услугама али грађани немају средства или
информације о доступним средствима.

Недовољно радних мјеста у реалном сектору.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Формираћемо Канцеларију за економски
развој и европску сарадњу чији ће посао
бити да ствара претпоставке за сарадњу
са европским фондовима и осигура доток
идеја и средстава као и да ствара услове за
развој предизетништва и подстиче креирање
пословних идеја.

У осмишљеној стратегији локалног економског
развоја приоритетне мјере морају бити олакшице и једнократна помоћ за предузетнике
који стварају нова радна мјеста. Паралелно са
тим неопходна је и строга контрола инвестираних средстава и надзор над сврсисходношћу
њихове употребе.

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Велика конкуренција на тржишту сужава простор за привређивање малих предузетника.

Шумски ресурси се не користе на друштвено
пожељан начин, а непостојање контроле
доводи до тога да се извлаче сирова грађа
и профит из Колашина.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Надлежни органи морају откривати и сузбијати
све злоупотребе доминантних привредних
субјеката које су усмјерене на нарушавање
услова за фер и лојалну конкуренцију.Стручном
подршком предузетницима и пољопривредницима за уску специјализацију у производњи
ојачаћемо њихову конкурентност и способност
да креирају нову вриједност и благостање.

Нећемо допустити да се Колашин претвори у
спржену земљу. Подржаћемо кроз партнерски однос удружења дрвопрерађивача да
не буду дискриминисана у погледу додјеле
концесија. Системским организационим и
административним мјерама треба пружити
подршку предузетницма који креирају финалне производе.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Колашин не привлачи инвеститоре.

Привредници немају повјерење у институције.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

У фокусу морају бити иновативни колашински
предузетници који легално послују и помажу
заједницу, те је са њима неопходно правити
планове о проширењу постојећих и покретању нових пословних пројеката. Институционалном реформом вратићемо повјерење
угледних пословних људи и заједно тражити
могућности за њихове инвестиције. Посебан
акценат мора бити стављен на привлачење
друштвено одговорног капитала који може
бити продуктивно уложен у еколошки одрживу
пољопривреду, екологију, културни и вјерски
туризам и сличне области.

Опредијељени смо за формирање Сталног
економског савјета Колашина у коме би били
представници колашинске привреде и општине. Савјет би на темељу демократизованих
економских односа и стратешког сагледавања давао смјернице за локалну економску
политику и предлагао конкретне мјере које
би довеле до стварања нових радних мјеста,
елиминисања бизнис баријера и унапређења
предузетничког и инвестиционог амбијента.

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недовољан број одрживих малих и средњих предузећа.Општина не придаје довољно пажње
пројектима самозапошљавања.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Обезбиједићемо системске подстицаје у постојећој бизнис зони( изградња трафостанице, водоводног и канализационог прикључка, инфраструктурног опремања) за привлачење инвеститора, који би улагањем у привреду наше општине и запошљавањем стимулисали младе људе да
остану у њој. Општина ће стимулисати програме самозапошљавања који доводе до одрживог
рјешавања социо-економских проблема.
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ТУРИЗАМ КАО РАЗВОЈНА ШАНСА
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Локална самоуправа не пружа адекватну
подршку локалној туристичкој организацији.

Неодовољно искориштени туристички потенцијали и неповезаност са кључним туристичким тржиштима, недовољно развијена
зимска и љетња сезона.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Локална самоуправа ће издвајати више средстава за рад локалне туристичке организације
као и обуке запосленим у њој ради што боље
и квалитетније промоције туристичке понуде
Колашина.

Организоваћемо семинаре са локалним туристичким радницима у циљу поболшања
туристичке сезоне.Такође организоваћемо
обуке првенствено младих људи ради стицања
потребног знања, у циљу што бољег представљања нашег града туристима. Повезивање
пољопривредних произвођача са тржиштем на
приморју, хотелима и ресторанима у Котору,
Будви, Херцег Новом и другим приморским
градовима.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ
Слаба повезаност туризма и пољопривреде у
сврху развоја општине. Ова два сектора треба
посматрати као два комплементарна сектора, с
обзиром на велики потенцијал за развој агротуризма у нашој општини и све већим захтјевима
туристичког тржишта за понуду која се заснива на
здравој, традиционалној храни и производима.

Недостатак стратегије развоја туризма са
јасним приоритетима и правцима развоја
овог сектора.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Општина мора дефинисати локалну стратегију развоја туризма узимајући у обзир све
развојне потенцијале и ресурсе (природне,
људске, културно историјску баштину, и друго)
уз активно учешће свих актера од значаја за
развој овог сектора.

Залажемо се за концепт интегралног руралног
развоја који комбинује како аграрне тако и
туристичке, еколошке и друге ресурсе сеоских подручја као цјелину.Општина треба да
административно и финансијски помаже
креирање пројеката који ће за циљну групу
имати становништво сеоских подручја како
би оно кроз пружање услуга у туризму могло
остварити додатне приходе за своја домаћинства. На овај начин се у великој мјери може
ублажити миграција младих људи са сеоских
подручја.

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Непланска градња на планинским атрактивним туристичким локацијама.

Недостатак туристичке инфраструктуре у
граду који представља највећи зимски центар у држави.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Донијети јасно дефинисане општинске одлуке
и прописе којим ће се дефинисати градња у
овим областима, на начин да се неће нарушавати природни амбијент и традиционална
архитектура.

У сарадњи са активним клубовима и организацијама треба израдити план постављања
туристичке сигнализације и поставити сигнализацију на туристички атрактивним локацијама.
Упоредо са овим треба радити на едукацији
становништва како би се промијенило неодговорно понашање појединаца по овом питању
и како би се указало на значај који развој
туризма може имати за цјелокупну заједницу
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недовољна промоција туристичких потенцијала и постојеће туристичке понуде путем
интернета.

Недовољна афирмација вјерског и спортског
туризма.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Надлежне службе требају на плански и креативан начин да користити бесплатне и повољне
могућности промоције туристичке понуде и
туристичких потенцијала Колашина (facebook,
twitter, instagram i slično)

Унапређивање вјерског туризма кроз валоризацију духовнихм архитектонских и других
љепота-манастира Морача, Ћириловац и других вјерских објеката.У сарадњи са спортским
колективима, клубовима и организацијама,
обезбиједићемо изградњу нових терена и
спортских објеката а постојеће реконструишемо и на тај начин створићемо услове за
организовање многобројних спортских манифестација и такмичења који ће повећати
посјету граду.

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Колашин има завидан број манифетација које нису познате широј јавности.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Залажемо се да се сачини годишњи план са описом свих манифеатација и да се он промовише
током цијеле године и у сталној сарадњи Туристичке организације и Центра за Културу.
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ПОЉОПРИВРЕДА КАО ФАКТОР
ПРИВРЕДНОГ РАСТА
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Уситњена газдинства и неповољни услови
за пласман пољопривредних производа.

Пољопривреда не добија системске подстицаје за развој.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ
На почетку је неопходно израдити Стратегију
развоја пољопривреде којом ће се поставити темељ мултифункционалном моделу
пољопривреде како би се на селу живјело
не само од аграра, него и од послова „око
пољопривреде“ које ће она помоћи, а прије
свега мислимо на туризам, еко и етно-села.
Креираћемо стимулативне моделе за пружање материјалне и финансијске подршке
пољопривредним произвођачима, као и младим људима који се опредјељују да започну
пољопривредну производњу. Успоставићемо
стабилан систем за вођење локалне аграрне
политике која ће стимулисати повезивање
пољопривредних произвођача и подизати
њихову способност да дјелују на тржишту и
долазе до повољних извора финансирања.

Неопходно је локалним јавним политикама стварати повољне услове за отварање
откупних центара и прерађивачких погона
агроиндустрије.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Неконкурентност домаћих пољопривредних
произвођача.

Откуп домаћих пољопривредних производа
испод друштвено оптималног нивоа и недовољан пласман пољопривредних производа
на тржиште.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Обезбиједићемо подршку развоја примарне
производње сточне хране и других пољопривредних сировина и инпута да би се подигла
цјеновна конкурентност домаћих пољопривредних произвођача.

Изградићемо објекте у којима ће пољопривредници моћи да представе и промовишу
пољопривредне производе.Општина ће понудити административни сервис који ће олакшати везу између наших појопривредника и
угоститељских објеката, ради боље и брже
продаје својих производа.Формираћемо посебну општинску службу која би унапређивала
капацитет колашинских пољопривредника у
погледу тржишног пословања.

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недостатак инфраструктуре на катунима.

Одсуство системских подстицаја младим
људима да се баве пољопривредом.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Створићемо административне и материјалне
претпоставке за развој путне и привредне
инфраструктуре на катунима Бјеласице, Комова и Сињавине.У складу са финансијским
могућностима, обезбиједићемо помоћ нашим
суграђанима који на катунима раде и покушавају да опстану у веома скромним условима.
Кроз разне пројекте тражићемо помоћ за куповину опреме за добијање соларне енергије
и самим тим знатно олакшати њихов живот
и рад на катунима.

Да би подстакли младе људе да се баве
пољопривредом,организоваћемо квалитетне
семинаре са стручним предавачима, који би
им, између осталог, указали и на корисност
пољопривреде за наш свакодневни живот.
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РАЗВОЈ СПОРТА
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недовољна буџетска издвајања за спорт и
неравноправна расподјела средстава.

Нефункционалност спортске дворане у Колашину. Већ годинама се спортска дворана не
користи, већ спортисти тренирају у школској
сали која нема капацитет да задовољи ни
најосновније потребе клубова и рекреативаца.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Општина ће повећати средства у буџету за
спорт, као и утврдити критеријуме и усвојити правилник на основу Закона о спорту за
расподјелу средстава спортским клубовима и
организацијама. Такође, вршиће се контрола
трошења буџетских средстава опредијељених
за спорт.

У сарадњи са државом, као власником спортске дворане наћи ћемо начин да се спортска
дворана стави у функцију и буде на располагању спортистима и рекреативцима како би
исти добили што боље услове за обављање
својих активности.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недостатак спортске инфраструктуре и терена на отвореном. Једини полигон у граду
је у приватном власништву.

Привилеговано коришћење општинског аутобуса за превоз спортиста.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

У сарадњи са Министарством спорта, кроз
пројекте изградње спортске инфраструктуре
које они финансирају, изградићемо што већи
број спортских терена и садржаја који ће бити
на располагању како колашинским спортистима и рекреативцима, тако и туристима који
бораве у нашем граду.

Обезбиједит ћемо да општински аутобус буде
равномјерно на располагању свим спортистима нашег града и да их кроз донације за
гориво растеретимо трошкова путовања на
такмичења.

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недостатак спортских манифестација.

Спортским клубовима недостају опрема и
реквизити за обављање својих активности.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

У сарадњи са спортским клубовима и организацијама обезбиједићемо да наш град буде
домаћин што више спортских манифестација,
турнира и осталих догађаја, како домаћих тако
и међународних, а који не улазе у редовне
такмичарске активности клубова

Уз помоћ разних спонзорстава и донација
успјећемо да спортским клубовима обезбиједимо неопходну опрему и реквизите, макар
за најмлађе селекције наших клубова.
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Неадекватна експлоатација шљунка и пијеска из
корита ријеке Таре, што доводи до економских
и еколошких последица-промјена тока ријеке,
спуштање корита, угрожавање мостова, помора
рибе као и угрожавање насеља од поплава које
се налазе близу ријеке Таре.

Отпад. На улицама недостаје довољан број канти за
смеће, па се неријетко дешава да се на самој улици
у најужем градском језгру могу видјети бачени разни
предмети којима није ту мјесто. Уз то, депонија коју
општина Колашин користи за одлагање отпада налази
се на магистралном путу Колашин – Мојковац, у мјесту
Баковићи, уз саму магистралу. Оно што је далеко већи
проблем јесте што се депонија налази на свега неколико метара од корита ријеке Таре која је својевремено
проглашена за сузу Европе, па се оправдано поставља
питање - какву слику
шаљемо и себи као еколошкој
РЈЕШЕЊЕ
држави и туристима који долазе у наш град и државу?

РЈЕШЕЊЕ
Локална самоуправа ће формирати комисију
која че бити сачињена од представника НВО
и грађана који се баве заштитом животне
средине и имаће улогу да врше контролу над
концесионарима који експлоатишу шљунак и
пијесак.Уколико се утврди да су концесионари
угрозили ријечно корито, биљни и животињски
свијет, услиједиће одузимање концесија као
и новчана казна.

РЈЕШЕЊЕ
Прије свега, морамо подићи свијест грађана о важности
рециклаже. Кроз подјелу брошура и флајера, информисаћемо грађане који отпад се може рециклирати, а који
не, као и које бенефите грађани могу очекивати од тога.
Изградићемо рециклажно двориште, за шта трошкови
нису велики, а могао би се очекивати брзи поврат новца
продајом секундарних сировина, које би се добиле селекцијом отпада. У зависности од капацитета и количине
отпада, у оваквом центру би се могло отворити још 5
до 10 радних мјеста која би финансирала сама себе.
Са домаћинствима која би пристала на то, комунално
предузеће може потписати уговор о одлагању отпада у
двије групе (рецклажни и нерециклажни). Таква домаћинства била би ослобођена плаћања услуга одвожења
отпада, чиме бисмо подстакли већину домаћинстава
да у самом дому изврше његову селекцију.
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КУЛТУРА КАО ЗНАК
РАСПОЗНАВАЊА КОЛАШИНА
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Главна дешавања су смјештена у један
љетњи мјесец. Остатак године препуштен
је ентузијастима.

Нескладно распоређен буџет за културне
активности. Дијељење средстава НВО без
конкурса.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Окупићемо културне посленике и договором
оформити одржив календар који би задовољио
потребе стално насељених становника Колашина. Недопустиво је да се једанаест мјесеци
грађани Колашина жртвују.

Тражићемо реалну расподјелу трошкова како
би сви умјетници који стварају у Колашину,
о Колашину и за добробит Колашина добили шансу да се искажу. Инсистираћемо на
подношењу финансијских извјештаја за све
активности. Правићемо буџет за културне
активности након што добијемо реалан предлог дешавања. Донираћемо новац легалним
путем, преко конкурса за НВО, а не према
страначкој припадности.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Запостављеност локалних културних добара
од значаја за препознатљивост и репутацију
Колашина. Недовољна видљивост добара
изван колашинске општине.

Индивидуални квалитети подређени партијским интересима. Сумњиве трансакције.
Трошење енергије на тривијалне ствари.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Обезбиједићемо посебну ставку у буџету за
промовисање локалних културних знаменитости нематеријалног и материјалног типа.
Разговараћемо са локалним умјетницима
како да повећамо видљивост њихових дјела
и активности.

Разговараћемо са свим умјетницима из Колашина, као и са онима који тренутно не живе у
Колашину о томе какве су стварне потребе,
колико су реална средства која су донирана
претходних година и да ли су можда неправедно запостављени колашински аутори.

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Учмалост и недостатак разумијевања за
потребе дјеце. Наша дјеца најмање путују
и показују своје умјетничкеи извођачке квалитете.

Недостатак константног гријања у зимским
мјесецима. Недоступност музеја током туристичке сезоне и слаба техничка опремљеност.
Застарјела и неисправна техника у Центру
за културу. Непостојање интернет сајта са
информацијама о дешавањима у граду.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Отворено ћемо разговарати са родитељима
као и са дјецом у циљу едукације и доступности
савремених пракси и нашој дјеци. Нећемо
дијелити дјецу према страначким или било
којим другим „критеријумима“.

Формираћемо тим који ће указати на потребе за
новом аудио-визуелном техником која ће олакшат
ирепродукцију и стварање умјетничких дјела.
Покушаћемо да на конкурсима добијемо новац
за репарацију и докуп опреме. Центру за културу
обезбиједићемо гријање и у зимским мјесецима,
нарочито у поподневним часовима. Тражићемо
средства за етапно уређење и осавремењавање
музеја који је у катастрофалном стању. Отворићемо
сајт на ком ће моћи да се испрате сва дешавања
у Центру за културу, пројекти који су у току као и
најаве манифестација. Инсистираћемо на отварању
медија центра који би снимао све догађаје и у
краткој форми постављао на интернет страницу.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Велики новац је бесповратно изгубљен услед
неажурности и недостатка осјећаја за важне
пројекте.Форсирани су пројекти који немају
дугорочан значај.

Велико кашњење са исплатама зарада запосленима и поред датих обећања и смањења
броја радника.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Са свим културним посленицима створићемо
тим који ће аплицирати на конкурсима како
би наши умјетници имали могућност да се
развијају и промовишу у правом свијетлу.
Искоријенићемо партијске селекције! Сви
треба да имају право да се искажу!

Увешћемо праксу да радници Центра за културу примају плату упоредо са осталим установама чији је оснивач општина. Измирићемо
сва дуговања у складу са динамиком коју
договоримо са радницима Центра за културу.
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