ДОЂИ КУЋИ

ЈЕР ИМАМО ПЛАН
за модеран град
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OVAKO IZGLEDA MJESTO NA KOM ĆE SE
GRADITI SPORTSKO-REKREATIVNI TERENI

OVAKO IZGLEDA DOM U MJESNOM
CENTRU „BREZOJEVICA“

OVAKO IZGLEDAJU FASADE ZGRADA U
CENTRU GRADA

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA DEMOKRATE
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA DEMOKRATE
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA DEMOKRATE
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA DEMOKRATE
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO IZGLEDA PARKING
U CENTRU GRADA

OVAKO IZGLEDA PARK
U CENTRU GRADA

OVAKO IZGLEDA PARKING U BLIZINI
PLAVSKOG JEZERA

OVAKO IZGLEDA PLAVSKO JEZERO

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA DEMOKRATE
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA DEMOKRATE
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA DEMOKRATE
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA DEMOKRATE
POBIJEDE NA IZBORIMA
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OVAKO IZGLEDA PARK U MJESNOM
CENTRU „MURINO“
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КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:

Дефинисаћемо у капиталном буџету као
посебно улагање насипање и реконструкцију планинских путева до сваког катуна и
до сваке дестинације планинског туризма.

РЈЕШЕЊЕ

Лоши планински путеви и њихово непостојање у неким планинским подручјима
спутавају развој туризма и пољопривреде
и отежавају издиг пољопривредника на
катуне.

ПРОБЛЕМ

ЛОКАЛНА ПУТНА МРЕЖА И СИСТЕМ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА
ПРОБЛЕМ
Веома лоше стање локалне путне инфраструктуре на подручју општине Плав, а што
је нарочито изражено на путним правцима
Плав – Војно село, Лијешће – Новшиће – Велика,Плав –Скић, Мурино – Машница, Плав
– Корита – Комарача, Брезојевице (пут до
основне школе и мјесног Дома,непостојање
пјешачких тротоара од Брезојевичког моста
у правцу насеља Лугови и у правцу према
Шаркиновићима, а пјешаци нису безбједни),
као и на осталим локални путевима на подручју читаве општине Плав.

РЈЕШЕЊЕ
Први приоритет увећаног капиталног буџета
биће улагање у реконструкцију постојећих
путева као и њихово редовно одржавање.
То ће се позитивно одразити и на боље
услове живота, на запосленост и квалитет природног и привредног окружења.
Сачинићемо план за комплетну изградњу
тротоара на поменутим мјестима како
би се сви сегменти саобраћаја могли
одвијати на ефикасан начин.
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Други приоритет увећаног капиталног буџета
биће улагање у модернизацију, уређење и
реконструкцију самих изворишта и водоводне
мреже који су у јако лошем стању. Тиме ћемо
обезбиједити већи квалитет водоводних
услуга, смањити губитке на водовнодној
мрежи и трошкове поправки, али и елиминисати здравствене ризике.

РЈЕШЕЊЕ

Неуредно и неквалитетно снабдијевање водом за пиће у самом Плаву, као и у мјесном
центру Мурино, у виду честог замућивања
на извориштима и повремених несташица
воде, нарочито у љетњем периоду.

ПРОБЛЕМ

Створићемо планске и материјалне претпоставке за повећање капацитета постојеће
главне каптаже.

РЈЕШЕЊЕ

Главна каптажа нема довољно капацитета
за снабдијевање градског језгра, нарочито
у љетњем периоду.

ПРОБЛЕМ
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RJEŠENJE

Divlje deponije na teritoriji opštine, u manjem
ili većem obimu, prouzrokuju velike ekološke
probleme, zagađenja vode, zemljišta i vazduha.

PROBLEM

Uredićemo postojeće zelenih površina i obezbijediti izgradnju novih, kao i njihovo obogaćivanje
mobilijarom za decu i rekreaciju, osvetljenje
pomenutih površina. Vodiće se stroga kaznena
politika prema licima koja uništavaju ovu javnu
imovinu.

RJEŠENJE

Mala zastupljenost zelenih površina u užem
jezgru grada i neuređenost gradskog jezgra.

PROBLEM

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Neophodno je da se sve deponije u najkraćem
roku uklone i planira sprovođenje striktne
politike kažnjavanja zagađivača koji često to
rade na nezakonit način koji je veoma štetan
po ljude i okolinu. Stvorićemo uslove za organi-zovano i redovno odnošenje otpada, kao i
njegovu reciklažu.
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Angažovanjem struke sačinićemo modernu
strategiju o razvoju i zaštiti životne sredine.
Stvorićemo uslove za podizanje botaničke bašte
i jačaćemo svijest o značaju zelenih površina.

RJEŠENJE

Životna sredina se ne štiti na strateški način.

PROBLEM

Izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda sa tretmanom kanalizacionog mulja i
kanalizacionom mrežom, čime se direktno
poboljšavaju uslovi života i zdravlje ljudi. Na taj
način će se zaštiti podzemne vode, značajno
smanjiti mogućnost zagađenje vodoizvorišta,
a komunalni otpad kanalisati uz prečišćavanje
na lokaciji postrojenja.

RJEŠENJE

Ispuštanje otpadnih voda direktno u propusne
septičke jame, čime postoji veliki rizik od
zagađenja podzemnih voda. Ugroženost
vodoizvorišta, usled nepostojanja sistema
za prečišćavanje otpadnih voda i kolektorske
mreže.

PROBLEM
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РЈЕШЕЊЕ

Главно градско насеље и остала насеља
нијесу адекватно и плански уређена, а нијесу ни комплетно комунално опремљена.

ПРОБЛЕМ

Спровешћемо планску изградњу паркинг
простора и задужити јавну службу да ефикасно управља паркинг простором.

РЈЕШЕЊЕ

Непостојање паркинг простора у граду
гдје то треба да буде прописано.

ПРОБЛЕМ

УВОЂЕЊЕ КОМУНАЛНОГ РЕДА

Донијећемо стратегију о обезбјеђењу комуналног реда. Њоме треба дефинисати питања
уређености насеља, одржавања комуналне
инфраструктуре, спољних дјелова зграда и
површина око зграда и стамбених објеката.
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Хитан задатак комуналних служби биће
ослобађање пјешачких тротоара и њихово
враћање основној намјени.

РЈЕШЕЊЕ

Тренутно стање је да су пјешачки тротоари означени за паркинг простор чиме је
угрожена безбједност пјешака. Велика
гужва у самом центру града нарочито
у љетњем периоду, као и немогућност
паркирања возила.

ПРОБЛЕМ

Povećanje broja kontejnera na mjestima na
kojima ne mogu kapacitetima odgovoriti
sadašnjim potrebama, kao i postavljanje
novih kontejnera na mjestima gdje postoji
realna potreba za tim. Daleko veća ažurnost
komunalnih službi u procesu pražnjenja otpada
iz običnih kontejnera. Nabavka kontejnera
za selektivno odlaganje otpada (papir, PET
ambalaža, limenke), kako bi imali čistiju i
zdraviju životnu sredinu, ali i kako bi se
selektivno odloženi papir, staklo, plastika i
metal mogli ponovo iskoristiti. Kontinuirana
edukacija građana o potrebi sekundarnog
odlaganja otpada.

РЈЕШЕЊЕ

Nedovoljni kontejnerski kapaciteti za odlaganje
otpada i nepostojanje savremenih sistema
za sekundarno odlaganje otpada.

ПРОБЛЕМ
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RJEŠENJE

Mini hidrocentrale ugrožavaju seoska područja
u kojima su izgrađene, ili postoji namjera da
budu igrađene (Đurička rijeka sa pritokama,
Komarača, Murinskoj, Babinopoljskoj, Hridskoj,
Treskavičkoj, od kojih neke zadiru duboko u
Nacionalni Park Prokletije).

PROBLEM

RJEŠENJE

Neselektivna i masovna sječa šuma, naročito izražena
u mjesnim zajednicama Murino, Velika,Brezojevica,
dovodi do erozije i ekonomskih gubitaka u pomenutim područjima ali i na teritoriji čitave opštine Plav.
Šumski resursi se izvlače kao sirova građa, kao i što
se izvlači profit iz Plava uz eliminisanje bilo kakve
koristi za Opštinu i same građane.

PROBLEM

OČUVANJE PRIRODNIH RESURSA

Zalagaćemo se za apsolutno poštovanje preuzetih obaveza investito-ra u smislu vodnog
minimuma koje su mini-hidroelektrane dužne da
poštuju kako bi se obezbijedili osnovne vodne
potrebe građana koji žive uz pomenute reke.
Iniciraćemo redovne kontrole, nadzor i druge
mjere za očuvanje vodnog minimum i prirodnih
resursa u našoj opštini.

Zalažemo se za pojačanu terensku kontrolu sječe
kao i prijavljivanje počinilaca uz institucionalni
pritisak na državne institucije da obezbede
što veću kontrolu sječe. Opredijeljeni smo za
pošumljavanje devastiranih područja, održi-vo
gazdovanje šumama, a samim tim i zaštitu
vode, zemljišta i ukupnog biodiverziteta. Naš
cilj je pružanje administrativne i fiskalne podrške lokalnim drvoprerađivačima i stvaranje
podsticaja za kreiranje finalnih proizvoda u
našoj opštini.
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Rečni tokovi su na pojedinim mestima zagađeni ljudskim djelovanjem, raznim oblicima
smeća i otpadaka što dovodi do narušavanja
ekološke ravnoteže.

PROBLEM

PROBLEM

RJEŠENJE

Donošenje Studije kojom bi se definisale mjere
koje je neophodno hitno preuzeti kako bi se
zaustavili prirodni, ali i procesi čiji je uzrok ljudski
faktor. Očuvanje prirodnog stanja jezera, zaštita
od samog urastanja najvećeg ledničkog jezera
u Evropi - Plavskog jezera, je naš generacijski
zadatak zbog budućih naraštaja, a mnogo veća
turisitčka promocija i valorizacija, sadašnja
potreba u funkciji unapređenja turisitčke
ponude i razvoja opštine.

RJEŠENJE

Nedovoljna zaštita jezera u opštini Plav, koja
ima za posledicu kontinuirano smanjivanje, pod
prijetnjom nestanka, prirodnih dragulja kakvi
su Plavsko i Visitorsko jezero. Pored prirodnih
uzroka regresivne erozije pritoke Lim i hidrofilne
vegentacije koja je zahvatila i centralne djelove
jezera, pa mu se smanjuje zapremina, dubina i
čistoća, značajn uzrok ovakvog stanja je i ljudski
faktor, odnosno nekontrolisane otpadne vode,
uzurpacija obale divljom gradnjom, neplanska
eksploatacija šljunka iz pritoka i nekontrolisana
sječa šuma.

U kapitalnom budžetu treba predvidjeti sredstva, kako iz redovnih javnih prihoda, tako i iz
povoljnih kredita i donacija, za regulaciju rijeka
i uređenje vodotoka i rječnih korita. Rijeke i
rječni tokovi kao i brojna jezera imaju veliki
ekološki ali i turistički značaj u opštini, te im
treba posvetiti posebnu pažnju. Potrebno je
podizanje svijesti građanja o tome i uvesti
strožije mere na tom planu.
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РЈЕШЕЊЕ

Угрожена је репутација града Плава и читаве
општине, у погледу културног и спортског
живота који нијесу на завидном нивоу.

ПРОБЛЕМ

РЈЕШЕЊЕ

Плав, као општина са бројном дијаспором
нема уређену и стабилну сарадњу са њом,
а она је углавном на неформалном или
једноставно личном нивоу.

ПРОБЛЕМ

КУЛТУРА И СПОРТ

Борићемо се за подизање свијести на цијелој
територији општине о Плаву као средини која
има препознатљиве фигуре у културном и
спортском животу, али и као средини чији
су потенцијали атрактивни и представљају
залогу за просперитетну будућност.

Радићемо на изградњи повјерења дијаспоре
у представнике Општине Плав. Уредићемо
стабилне везе са исељеним Плављанима, а
посебно са онима у Западној Европи и Америци. Правним прописима треба гарантовати
одређено учешће представника дијаспоре
у функционисању локалне самоуправе и
њихово право да знају шта се дешава у
њиховој матичној општини. Организацијом
свечаности, манифестација, културних
и хуманитарних догађаја радићемо на
зближавању и креирању боље сарадње
за добробит општине.
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Промовисаћемо све традиционалне локалне
манифестације, сачинићемо планове њихове
свеобухватне промоције,кроз финансијски
и институционално оснажено дјеловање
Туристичке организације. Потребна је већа
медијска пропраћеност од стране домаћих,
али и иностраних медијских кућа. Позитиван
примјер за тако нешто јесте вишедневна
манифестација – ДАНИ БОРОВНИЦЕ, па
и остале догађаје треба подићи на сличан
или виши ниво.

РЈЕШЕЊЕ

Немамо довољан број манифестација које
су познате широј јавности, а недовољна
медијска пажња се посвећује постојећим.

ПРОБЛЕМ

Залажемо се нову културну политику која
ће промовисати слободу стваралаштва,
аутономију културних установа, њихово повезивање на регионалном плану и подршку
креирању нових културних дјела. Неопходно
је подизање свести грађана о значају културе кроз бројне културне манифестације
локалног и регионалног карактера.

РЈЕШЕЊЕ

Неадекватно искоришћавање постојећих
културних ресурса. Не постоји културна
политика, као ни локални план за културу.

ПРОБЛЕМ
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RJEŠENJE

Lokalni preduzetnici su opterećeni neumjerenim
i nerazumnim dažbinama, a to utiče na troškove
poslovanja i preko toga na na ogroman procenat
nezaposlenih ljudi u opštini, a preko 2200 građana
na birou rada čekaju posao (prema podacima iz
Izvještaja Zavoda za zapošljavanje za 2017 godinu).

PROBLEM

RJEŠENJE

Opština i lokalna privreda nijesu u dovoljnoj
mjeri informisane o dostupnim sredstvima i
podsticajima za privrednu inicijativu.

PROBLEM

POBOLJŠANJE POSLOVNOG OKRUŽENJA
I USLOVA ZA RAD

Zalažemo se za ukidanje i smanjivanje dažbina koje guše svaku privrednu inicijativu, kako
bi preduzetnici mogli da prevedu radnike iz
sive u legalnu zonu. Potrebno je finansijski i
institucionalno podržati programe kojima će
se ljudi samozapošljavati ili sebi povećali nivo
zapošljivosti. Kreiraćemo pravni okvir stimulativan za razvoj domaćeg preduzetništva i
obaranje troškova poslovanja koji mogu biti
barijera ulasku u neku privrednu granu.

Opština mora kreirati institucionalni okvir za
direktnu komunikaciju sa privredom i za povećanje sposobnosti lokalnih preduzetnika
da tržišno posluju. Stručnom podrškom preduzetnicima i poljoprivrednicima za užu specijalizaciju u proizvodnji, ojačaćemo njihovu
konkurentnost i sposobnost da kreiraju novu
vrijednost i blagostanje. Opštinske službe
moraće osigurati podršku maloj privredi u
vidu prikupljanja dokumentacije, ispunjavanja
aplikacija i obezbjeđivanju garancija za kredite,
čime bi se smanjili njihovi troškovi i pojačala
spremnost da investiraju sredstva.
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PROBLEM

Monopolizacija na tržištu sužava prostor za privređivanje malih domaćih preduzetnika.

RJEŠENJE

Borićemo se protiv svih zloupotreba subjekata sa monopolskom pozicijom na tržištu,
a mjerama administrativne, institucionalne i finansijske podrške malim preduzetnicima
doprinosićemo većem koeficijentu konkurentnosti lokalnog tržišta, a što će se pozitivno
odraziti na blagostanje potrošača.
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Неискоришћени су туристички потенцијали,
а туризам у Плаву није повезан са туристичким тржиштима како у земљи тако у
иностранству.

ПРОБЛЕМ

РЈЕШЕЊЕ

У Плаву нема стратешког, дугорочног и
промишљеног приступа развоју туризма.

ПРОБЛЕМ

ТУРИЗАМ

РЈЕШЕЊЕ

ТУРИЗАМ НЕИСКОРИШЋЕНА ШАНСА

Неопходно је позиционирање Плава у
регионалној туристичкој понуди са веома
значајним природним атракцијама којима
располажемо. Морамо валори-зовати велики
број планинских врхова који окружују град
Плав, планинарске стазе на Богићевици и
Чакору, идеалне услове за ски стазе и зимски
туризам, Плавско језеро као симбол града,
као и Хридско и Виситорско језеро. Кроз
заједничке аранжмане обезбиједићемо повезивање Плава са приморским општинама
и другим туристичким местима.

Уз консултовање струке и учешће свих релевантних
друштвено-економских актера креираћемо дугорочну
стратегију развоја туризма у Плаву, уз-имајући у обзир
све расположиве ресурсе и потенцијале ( природне и
људске ресурсе, као и културно-историјску баштину).
Акценат се мора ставити на укључивање у ре-гионални туристички контекст, развој еко и етно села,
повезивање пољопривреде и туризма и афирмацију
зимског туризма у Плаву, као и повећања капацитета за овај вид туризма. Креираћемо финансијске и
административне подстицаје сеоском становништву
да се укључе у пружање туристичких услуга и да
нуде традиционалне прехрамбене производе
туристима. То ће бити фактор руралног развоја,
свестраног коришћења ресурса села и допринијети томе да сеоско становништво не остварује
само приходе по основу пољопривреде него и
из других извора, али и да заустави миграцију
младих са села.
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Веома мали број смјештајних капацитета
спутава повећање туристичке понуде и
узрокује велике економске губитке.

ПРОБЛЕМ

РЈЕШЕЊЕ

Атрактивне планинске локације су махом
неискоришћене, а на том подручју је туристичка инфрастуктура у јако лошем стању.

ПРОБЛЕМ

Туристички потенцијали није-су у довољној
мјери промовисани. Један од најважнијих
задатака биће доношење одлука и прописа
којим ће се дефинисати градња у овим
областима, на начин да се обезбиједи комплетна инфраструктурна опремљеност овог
подручја и спријечи нарушавање природног
амбијента. Изградићемо планове намјене
и поставићемо туристичку сигнализацију.
Ука-заћемо на значај туризма за динамичан
развој целокупне заједнице. На креативан
и континуиран начин ће општинске институције обављати промоцију туристичке
понуде и потенцијала.

РЈЕШЕЊЕ

Креираћемо свеобухватан план за пружање
материјалне, институционалне и финансијске
подршке туристичким предузетницима да
прошире смјештајне капацитете, а све у
циљу боље туристичке понуде.
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PROBLEM

Tradicionalni plavski prehrambeni proizvodi
nijesu brendirani, a posjedi gazdinstava su
prilično usitnjeni, usled čega je otežan plasman
poljop-rivrednih proizvoda i brži razvoj domaće
proizvodnje.

PROBLEM

РЈЕШЕЊЕ

Велики број функционера, као и непланско и партијско запошљавање у локалној
самоуправи производе велике трошкове
које сносе грађани као порески обвезници.

ПРОБЛЕМ

РЈЕШЕЊЕ

Функционалност и транспарентност локалне самоуправе је на недопустиво ниском
нивоу.

ПРОБЛЕМ

ЛОКАЛНА ЈАВНА УПРАВА

Poljoprivreda u opštini Plav nije dovoljno
razvijena, uprkos velikim potencijalima, zbog
nebrige kako lokalnih tako i državnih institucija
nadležnih za poljoprivredu, a dugotrajan je
izostanak podsticaja za proizvođače.

RJEŠENJE

POLJOPRIVREDA

RJEŠENJE

Ствараћемо услове за увођење модела
електронске општинске управе, засноване
на европским принципима и примјени модерне информационе технологије у раду.
Формираћемо ефикасне општинске и мјесне
услужне центре који ће дјеловати у односу
на иницијативу грађана и рјешавати њихове
горуће проблем. У складу са принципом
управне транспарентности сви управни
акти и извјештаји о управним радњама
биће редовно објављивани на сајту, као
и сачињени регистар имовине, дуговања
и потраживања Општине Плав.

Neophodno je da se sačini strateški plan
ruralnog razvoja kojim će se definisati okvir za
promociju prehrambenih proizvoda od strane
opštinskih institucija, strukturne mjere za
povezivanje poljoprivrednih resursa i kooperaciju
poljoprivrednih proizvođača i uvođenje reda u
korišćenje poljoprivrednih pov-ršina koje su u
opštinskoj svojini.

Елиминисаћемо праксу по којој је партијска
књижица преча од диплома, а подобност од
способности. Увешћемо ред у локални јавни
сектор и промовисати принцип максималне
управне транспарентности у његовом раду
. Потребно је сачињавање систематизације
радних мјеста која ће бити јавно доступна,
као и планс-ко улагање у професионални
развој кадра који је запослен у општини.
Успоставићемо професионалну и стручну
управу која ће сносити одговорност како
за поштовање прописа, тако и за остваривање резултата у раду.
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Kreiraćemo podsticajne modele za pružanje
materijalne i finansijske podrške poljoprivrednim
proizvođačima. Definisaćemo stabilan sistem za
vođenje lokalne agrarne politike kojoj će u fokusu
biti proizvodnja organske hrane, or-ganizovanje
otkupa, povezivanje poljoprivrednih proizvođača
i razvoj modernih kooperativa, kao i stimulisanje
aranžmana sa agroindustrijskim kapacitetima.
Posebne mjere podrške usmjerićemo prema
mladim poljoprivrednicima i ženama koje se
bave poljoprivredom.
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Мјесне заједнице ће добити институционалну
и финансијске аутономију. Дефинисаћемо
прецизне критеријуме за додјелу послова и
расподјелу средстава мјесним заједницама.
Њихова руководства имаће задатак да раде
у интересу грађана и доприносе рјешавању
њихових горућих проблема и биће обавезна
да сачињавају програме рада и извјештаје
о пословању и оствареним резултатима.

РЈЕШЕЊЕ

Мјесне заједнице су запостављене и
обесправљене, а децентрализација није
спроведена у дјело.

ПРОБЛЕМ

Реформисаћемо јавну управу у складу са
стандардима европског уп-равног простора.
У том смсилу управне структуре, поступци и
управна култура почиваће на принципима
европског модела управе. Обезбиједићемо
увођење услужно-орјентисаног концепта
рада органа локалне управе тако да ће
грађанин Плава бити покретач и контролор
рада локалне самоуправе.

РЈЕШЕЊЕ

Неефикасно и анахроно поступање органа
локалне самоуправе.

ПРОБЛЕМ
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RJEŠENJE

Nepostojanje definisanih smjernica za razvoj
Plava, a građani nijesu dovoljno informisani o
planovima opštine i nije im pružena mogućnost
da učestvuju u njihovoj izradi.

PROBLEM

Zalažemo se za vođenje aktivne politike
podsticanja preduzetništva. Ona mora sadržati
sledeće elemente: prvo: razvoj društveno
odgovornog preduzetništva u vidu ekološki
održive kapitalizacije poljoprivrednih i turističkih
resursa, drugo: minimalno fiskalno opterećenje
preduzetnika početnika, treće: administrativna
efikasnost, četvrto: stimulisanje kreiranja
poslovnih ideja i peto: sačinjavanje popisa
braunfild objekata i braunfild lokacija (vrijednih,
a napuštenih i nekorišćenih objekata i
lokacija) i njihovo besplatno stavljanje u
funkciju razvoja preduzetništva i početnika
u preduzetničkoj inicijativi.

RJEŠENJE

Opštinske institucije decenijama nijesu
posvećene razvoju preduzetništva.

PROBLEM

EKONOMSKI RAZVOJ I JAVNE FINANSIJE

U saradnji sa gradjanima i relevantnim
društveno-ekonomskim ak-terima (mladi,p
rivrednici,penzioneri,poljoprivrednici,škole,
NVO,sportski klubovi, itd) izradićemo Strategiju
lokalnog ekonomskog razvoja. Neophodno je
definisati privredne prioritete uz koje će se
vezati lokalna institucionalna i finansijska podrška. Ekonomsku perspektivu Plava vidimo
u privlačenju društveno odgovornog kapitala
koji vodi računa o održivom razvoju i diobi
blagostanja sa zajednicom i zaposlenima,
a veliki prostor za njega leži u formiranju
zaštićenih eko-zona i val-orizacije prirodnih
resursa.
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Obezbijedićemo pravo javnosti da zna sve
o trošenju javnih sredstava. Osiguraćemo
da potpuna slika o javnim prihodima i
rashodima,obavještenja javnosti o planiranim
aktivnostima i sprovedenim javnim nabavkama
budu javno dostupna preko sajta. Princip
maksimalne fiskalne transparentnosti biće
osnovni reformski princip nakon osvajanja
lokalne vlasti na narednim izborima.

RJEŠENJE

Budžetska sredstva se ne koriste na
transparentan način.

PROBLEM

Osim uvećanja kapitalnog budžeta zalažemo
se za povećanje budžeta za sport i pokrivanje
realnih troškova klubova koji postižu zapažene
rezultate, kao i za budžetsku podršku kreiranju
poslovnih ideja koje mogu ojačati preduzetništvo i pokrenuti proizvodnju. Neophodno je
i formiranje posebnog fonda za fi-nansiranje
kulturnih djelatnika i umjetnika. Takođe se
mora formirati i fond za finansiranje osnovnih
komunalnih problema kao što su fasade,prostor
za drva i zelene površine.

RJEŠENJE

Trošenje budžetskog novca nije društveno
cjelishodno i ne odražava društvene prioritete.

PROBLEM

Плав као једна од најсиромашнијих општина у држави суочава се са ве-ликим бројем сиромашних
домаћинстава,која не уживају социјалну сигурност
јер сис-тем социјалне заштите није ефикасан и
свеобухватан. Нема дефинисаних садржаја за
становништво које није радно активно. Недовољна
пажња социјално угроженом становништву.

ПРОБЛЕМ

РЈЕШЕЊЕ

Нијесу дефинисани адекватни социјални
садржаји за становништво које није радно
активно.

ПРОБЛЕМ

СОЦИЈАЛНО ОДГОВОРНА ОПШТИНА

РЈЕШЕЊЕ

PROBLEM

RJEŠENJE

Budžetska politika nije usmjerena na društvene potrebe.

Opredijeljeni smo za postepeno kreiranje srednjoročnog okvira javnih rashoda i doslednu
primjenu modela programskog budžeta.Time će se trošenje novca poreskih obveznika vezati
za društvene prioritete, a ne za trenutne potrebe i procjene administrativnog aparata. Olakšano
će biti i precizno definisanje ciljeva koje treba postići i aktivnosti koje u tom pravcu treba
preduzeti, kao i pokazatelja koji će govoriti o stepenu ispunjenja postavljenih ciljeva, što je
uslov za povjerenje i odgovornost nosilaca budžetske politike naše Opštine.

Свим сиромашним домаћинствима морају
бити доступне услуге социјалне заштите
под једнаким условима и на основу јасно
дефинисаних процедура и критери-јума, а
Општина мора допријенити елиминисању
социјалних ризика испоруком одређених
јавних комуналних услуга овим домаћинствима под повљнијим условима.
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Обезбедиће се посебни и прикладни просторни капацитети нарочито за младе и
пензионере уз договарање разих манифестација и догађаја и активности са овом
популацијом. Морају се створити услови
да они активно учествују у друштвеном
животу. Формираћемо канцеларију за помоћ
грађанима која ће имати задатак да решава
ургентне проблеме социјално угроженом
становништву.

22

ПРОБЛЕМ
Рањиве и тешко запошљиве групе су потпуно маргинализоване, а систем социјалне
заштите њихове потребе уопште не задовољава.

РЈЕШЕЊЕ
Општина ће институционално, финансијски и организационо подстицати развој европског модела социјалног предузетништва као идеје да се самозапосле и самоорганизују
тешко запошљиве групе и испоље своје креативне и радне потенцијале комбиновањем
предузетничке иницијативе и посвећености општем интересу. Поред поменуте подршке,
Општина треба да овим групама уступи некоришћене објекте у општинској својини и има
проактивну улогу у обезбјеђењу европских и других међународних донаторских средстава.
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