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Неефикасан модел унутрашње организације локалне управе Општине Пљевља

ПРОБЛЕМ

РЈЕШЕЊЕ

Изразито лоши резултати пословања
јавних установа и приведних друштава
чији је оснивач општина Пљевља

ПРОБЛЕМ

РЈЕШЕЊЕ

Јавност и транспарентност рада локалне
самоуправе није на задовољавајућем
нивоу и грађани нису упознати са радом
њених органа

ПРОБЛЕМ

ДЕМОКРАТЕ ће створити одговорну, стручну и ефикасну локалну управу с мисијом да
УВИЈЕК буде на услузи грађанима и бизнису.
Темељ новог система одговорности биће
дефинисање индикатора и објективно
мјерење радног учинка. Напредовање у
локалној управи биће засновано на квалитету рада и стручним способностима што
ће допринијети квалитетном функционисању локалне управе.

РЈЕШЕЊЕ

Спора, нефункционална и недовољно
стручна локална управа

ПРОБЛЕМ

РЈЕШЕЊЕ

ПРОБЛЕМ

ДЕМОКРАТЕ ће вратити значај Мјесним
заједницама и донијети нову Одлуку
о мјесним заједницама. Предсједник
и Савјети мјесних заједнице ће представљати посредника између самих
грађана и локалне управе. На тај начин
ће се грађани, као најбољи познаваоци
стварних потреба срединама у којима
живе, укључити у процесе доношења
одлука.

РЈЕШЕЊЕ

Запостављен значај и улога мјесних
заједница

ПРОБЛЕМ

ОБЛАСТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

РЈЕШЕЊЕ

ДЕМОКРАТЕ ће униформисати и
уљепшати административни изглед
општинске администрације, изглед образаца, дописа, коришћење општинског
знака, прописати изглед документа,
врсту фонта и сл.

Израда Књиге стандарда

ДЕМОКРАТЕ ће као окосница будуће
власти донијети нову Одлуку о организацији и начину рада локалне управе
којом ће се смањити број организационих јединица у Општини Пљевља
и смањити број лица на руководећим
радним мјестима и тиме остварити
значајна уштеда јавног новца.

ДЕМОКРАТЕ ће редизајнирати WEB страницу општине и учинити је прегледнијом
и доступнијом за грађане а ажурирање ће
вршити на дневном нивоу. Објавићемо све
важеће Одлуке које је донијела Скупштина
Општине Пљевља, све Програме рада,
Извјештаје о раду и Завршне рачуне привредних друштава и јавних установа чији је
оснивач Општина Пљевља те рад локалне
управе учинити јавним и транспарентним.
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ДЕМОКРАТЕ ће инсистиарти на повећањуодговорности органа руковођења и успостављање критеријума за оцјену рада јавних установа и
привредних друштава чији је оснивач
општина. Поставићемо реалне циљеве
те, у случају неизвршења циљева, смијенити органе руковођења.Сузбићемо
негативну селекције кадрова.
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РЈЕШЕЊЕ

Интегритет буџетског процеса је угрожен и долази до великог одступања
између планираног буџета и његовог
извршења

ПРОБЛЕМ

ДЕМОКРАТЕ ће сходно Закону о животној
средини утврдити Накнаду за заштиту и
унапређење животне средине уз поштовање дефинисаних услова и поштовање
начела реалности у фискалном захватању.
ДЕМОКРАТЕ ће користити све неопходне
Законом дозвољене механизме за наплату доспјелих прихода и редовно ће
ажурирати све промјене у власништву
над непокретности ради правовремене
и ефикасне наплате пореза.

РЈЕШЕЊЕ

Низак ниво прихода локалне самоуправе
и неннаплативост појединих прихода
(евазија, несолвентност обвезника....)

ПРОБЛЕМ

ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

ДЕМОКРАТЕ ће приступити изради санационог
плана и програма стабилизација општинских
финансија. Буџет мора бити реалан и обавезујући документ вођења јавних финансија.
ДЕМОКРАТЕ ће перманентно указивати на
доприносу државе тешкој финансијској ситуацији локалних управа кроз лоше политике и
неадекватна законска рјешења и иницирати
промјене истих. Захтијеваћемо да приходи
остварени по основу концесионих накнада
не улазе у обрачун приликом расподјеле
средстава Егализационог фонда.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

РЈЕШЕЊЕ

Неефикасно коришћење ресурса Општине Пљевља.

РЈЕШЕЊЕ

Ангажовањем професионалног менаџмента и утврђивањем модела већег
комерциалног управљања некретнинама
и другим ресурсима Општине Пљевља
обезбједићемо допунске зворе јавног
финансирања и већу продуктивност.

Нереално планирани расходи.

ДЕМОКРАТЕ ће рационално планирати
текуће издатке како би се могао повећати ниво инвестиционих (капиталних)
улагања. ДЕМОКРАТЕ ће учинити да
трошење буџетских средстава буде максимално транспарентно. Задуживање
и давање гаранција ће се уподобити
са законским одредбама.
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РЈЕШЕЊЕ

Нестимулативни локални дажбински
систем и подизање локалних намета
на штету грађана и привреде чиме се
смањује атрактивност за улагање.

ПРОБЛЕМ

Будућа локална власт на челу са ДЕМОКРАТАМА ће пружити пуну подршку почетницима у бизнису кроз пружање едукативних
и консултантских услуга ораганизујући радионице о предузетништву и савјетовања
о могућности доступних кредита за развој
малог и средњег бизиса. ДЕМОКРАТЕ ће
иницирати стварање подстицаја за start
up бизнисе за општине на сјеверу како би
се образовани млади људи стимулисали
да почну бизнис у свом родном мјесту.

РЈЕШЕЊЕ

Недовољно развијена предузетничка
култура

ПРОБЛЕМ

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ДЕМОКРАТЕ ће креирати повољан и стимулативан дажбински систем, кроз диференциране и стимулативне стопе Накнаде за комунално опремање, Пореза на
непокретност, Локалне комуналне таксе,
Комуналне накнаде на објекте. ДЕМОКРАТЕ ће укинути накнаду за коришћење
комерцијалних објеката којима је омогућен
приступ са пута. ДЕМОКРАТЕ ће иницирати
увођење додатних пореских олакшица за
бизнисе на сјеверу Црне Горе, кроз развој
бизнис зона.
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Неповољан инвестициони амбијент и
недостатак инвестиција

ПРОБЛЕМ

РЈЕШЕЊЕ

Запостављање насеља Градац и Шула.

ПРОБЛЕМ

Успоставићемо моделе економског
оснаживања насеља Градац и Шула, на
начин што ће дио средстава добијених
од концесионих накнада бити усмјерен
ка инфраструктурном, економском,
пољопривредном и саобраћајном унапријеђењу.

РЈЕШЕЊЕ

ДЕМОКРАТЕ ће измијенити Одлуку о накнади за
уређење и изградњу грађевинског земљишта и
Одлуку о порезу на непокретност кроз увођење
диференцираних стопа ради повећања инвестиционе атрактивности и конкурентности. Будућа
власт на челу са ДЕМОКРАТАМА ће информисати потенцијалне инвеститоре о погодностима
доласка и инвестирања у нашој средини (квалитетна стратегија односа са јавношћу) и створити
систем „Све на једном мјесту“. ДЕМОКРАТЕ ће
унаприједити административне капацитете у
погледу писања пројеката и аплицирања за
средства ЕУ фондова и на тај начин валоризовати
потенцијале наше општине кроз прекограничне
и транснационалне пројекте.
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РЈЕШЕЊЕ

Концесиони систем наноси еколошку
и економску штету при чему је ниво
наплате концесионих накнада низак
и не зависи од воље општине.

ПРОБЛЕМ

Будућа локална власт на челу са ДЕМОКРАТАМА ће инсистирати на увођену еколошке таксе као фискалног механизма
за финансирање санирања еколошке
девастације. ДЕМОКРАТЕ ће инсистирати
на оптималном коришћењу природних
ресурса и подизању нивоа друштвене
одговорности компанија(концесионара
угља, шума, руда метала, камена..) у
складу са најбољом упоредном праксом.

РЈЕШЕЊЕ

Низак ниво друштвене одговорности
великих компанија корисника локалних
природних добара (концесионара угља,
шума, руда метала, камена ...)

ПРОБЛЕМ

ВАЛОРИЗАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА

ДЕМОКРАТЕ ће спријечити безакоње
и отимачину у овој области. Иницираћемо да пореска управа предузме
неопходне активности за наплату концесионих и других накнада, унаприједити
транспарентност у погледу ажурирања
регистра о концесијама, пратити степен
реализације закључених концесионих
уговора и плаћања.Концесионари ће
морати да имају банкарске гаранције
за извршење концесионих уговора.
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ДЕМОКРАТЕ сматрају да су шуме веома
важан ресурс за одрживи развој наше
општине. Подстицаћемо повећање финализације дрвних производа и рационално коришћење ресурса са нагласком
на рационално коришћење био масе за
производњу топлотне енрегије. ДЕМОКРАТЕ ћесе залагати да се осим забране
извоза обле грађе забрани извоз окорака,
окрајака и дрвног отпада јер би се они
могли код нас прерађивати у вреднији
производ.

РЈЕШЕЊЕ

Није препознат значај шума, шумарства
и дрвне индустрије.

ПРОБЛЕМ

ДЕМОКРАТЕ сматрају да без унапређења и модернизације саобраћајних
праваца нема развоја општине нити
валоризације њених ресурса.Нова локална власт предвођена Демократама ће
инсистирати да се, преко Дирекције за
саобраћај, уложе значајна финансијска
средства и модернизује путна мрежа и
отвори питање изградње жељезничке
пруге.

РЈЕШЕЊЕ

Лоша саобраћајна повезаност Пљеваља у оквиру Црне Горе, те са економским просторима Србије и Босне
и Херцеговине.

ПРОБЛЕМ
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РЈЕШЕЊЕ

Запостављање и нестајање села у којима су претежно старачка домаћинства.

ПРОБЛЕМ

Будућа локална власт на челу са ДЕМОКРАТАМА ће кадровски оснажити и ојачати
општинску службу за пољопривреду. Ова
служба ће пружити стручну и правну помоћ
код аплицирања за коришћење повратних и
бесповратних средстава од стране ЕУ фондова
и Министарства пољопривреде и руралног
развоја неопходних за развој пољопривреде
(набавка механизације, изградња објеката и
сл.)Такође, њихово ангажовање на терену
бити значајно веће а све у циљу повећања
продуктивности и конкурентности пљеваљских
пољопривредних произвођача.

РЈЕШЕЊЕ

Недовољна стручна помоћ и неспремност пољопривредних произвођача за
коришћење средстава из ЕУ фондова.

ПРОБЛЕМ

ПОЉОПРИВРЕДА

ДЕМОКРАТЕ ће подстицати повратак младих
кроз субвенције младим пољопривредним
произвођачима. ДЕМОКРАТЕ ће предузети
конкретне и продуктивне мјере са циљем развоја села и изградње пратеће инфраструктуре
-асфалтирање путних праваца, изградња
водовода ... - у подручјима гдје има највише
пољопривредних произвођача. ДЕМОКРАТЕ
ће инсистирати на повећању запослености
на селу на основу шумских ресурса, јер шума
уз пољопривреду и сеоски туризам представља основу за рурални развој, задржавање
младих на селу и опстанак села.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

РЈЕШЕЊЕ

Мали број органских произвођача.

РЈЕШЕЊЕ

Недовољна повезаност пољопривредних произвођача која умањује њихове
капацитете да ефикасно послују и изборе се на тржишту.

ДЕМОКРАТЕ ће инсистирати на повећању пластеничке производње и
стимулисање производње органске
хране, у сарадњи са општинском службом за пољопривреду.

Подстицаћемо формирање удружење
сточара и пољопривредних произвођача. На тај начин обезбиједићемо да
се међусобно повезују и концентришу ресурсе у веће субјекте, како би
смањили просјечне фиксне трошкове
и били конкурентни на тржишту. Тиме
ће повећати и степен сигурности и извјесности у продају пољопривредних
производа.
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РЈЕШЕЊЕ

Непостојање заштићених подручја,
локалитета и споменика природе.

ПРОБЛЕМ

РЈЕШЕЊЕ

Недовољна презентација и валоризација
природних љепота пљеваљског краја.

ПРОБЛЕМ

ТУРИЗАМ

ДЕМОКРАТЕ ће ставити под заштиту
дио планине Љубишње, Градски парк,
вишевјековна стабла дрвећа (липа у
Оџаку, храста у Брвеници, муника у
Љутићима...), некрополе и стећке те
видиковац и меандре отиловићког
језера...

Будућа локална власт на челу са ДЕМОКРАТАМА ће туристички валоризовати Отиловићко
језеро – видиковац и меандре Ћехотине и
извршити набавку туриистичког бродића за
обилазак језера, манастира Дубочица, видиковаца и меандра Ћехотине.... ДЕМОКРАТЕ
ће презентовати потенцијал кањона ријеке
Драге онима који су жељни адреналинске
авантуре (екстремни спортови, алпинисти,
спелеолози..) с једне стране и љубитељима
лова и риболова са друге стране.
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ДЕМОКРАТЕ ће,у сарадњи са ловачким друштвом, развити ловни туризам интезивног типа, од узгоја младе
дивљачи до организованог лова на
ниску и високу дивљач јер за то постоје идеални услови. ДЕМОКРАТЕ ће,
у сарадњи са риболовним друштвом,
уредити риболовне стазе (Отиловићко
и Боровичко језеро, ријека Ћехотина,
ријека Драга... ).

РЈЕШЕЊЕ

Неискоришћен потенцијал за развој
ловног и риболовног туризма.

ПРОБЛЕМ

ДЕМОКРАТЕ ће, као окосница будуће
власти, на организован начин у туристичку понуду укључити организован
обилазак вјерских и културно-историјских објеката (Манастир Свете Тројице, Довоља, Дубочица, Свети Архангел
Михаило, Хусеин-пашина џамија, старе
градове Козник и Кукањ) уз пратњу
туристичких водича.

РЈЕШЕЊЕ

Имајући у виду богату културно-историјску баштину недовољно развијен
вјерски и културни-историјски туризам.

ПРОБЛЕМ
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РЈЕШЕЊЕ

Лош квалитет ваздуха при чему се као
највећи загађивачи истичу отворени
коп Рудника угља, Термоелктрана,
одлагалиште Јагњило, индивидуална
ложишта и саобраћај.

ПРОБЛЕМ

ДЕМОКРАТЕ ће се залагати за завршетак радова на систему за пречишћавање
отпадних вода и његовом стављању у
функцију. Као окосница будуће власти
ДЕМОКРАТЕ ће инсистирати на изградњи бране за сакупљење ситног и
крупног отпада на ријеци Ћехотини.

РЈЕШЕЊЕ

Велики еколошки проблем редстављају
отпадне воде из Рудника угља, Рудника
олова и цинка, градска канализација,
оцједне воде са шљакишта Маљевац.

ПРОБЛЕМ

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ДЕМОКРАТЕ ће инсистирати да се у
области заштите животне средине
примјене стандарди који важе за земље
ЕУ. У циљу смањења аерозагађења
залагаћемо се за престанак депоновања лапорца и рекултивацију одлагалишта Јагњило, смањење емисије
штетних гасова из Термоелектране,
садњу одређених врста дрвећа с циљем
смањења прашине у граду...
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ДЕМОКРАТЕ ће са позиције локалне власти
извршити притисак на загађиваче да максимално поштују законске обавезе у смислу
рекултивације и ревитализације експлоатисаних површина. У случају неизвршавања
обавеза будућа локална власт предвођена
ДЕМОКРАТАМА ће инсистирати на њиховом санкционисању и неће дозволити да
рекултивација експлоатисаних површина
зависи искључиво од њихове добре воље
као што је то данас случај.

РЈЕШЕЊЕ

Велике девастиране површине које
нису рекултивисане (Површинск копови
Шумане и Боровица, одлагалиште Јагњило, шљакишта Маљевац и Градац,
Ђулина Гука).

ПРОБЛЕМ

ДЕМОКРАТЕ ће се залагати да се сваки
вид злупотребе и неконтролисане сјече
шума санкционише. Шуме су веома
важан ресурс за одрживи развој нашег
града те се мора спријечити дивљање
појединих концесионара и посветити
пажња планирању, заштити и газдовању шумама.

РЈЕШЕЊЕ

Сушење и неконтролисана сјеча шума.

ПРОБЛЕМ
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КУЛТУРА

ДЕМОКРАТЕ ће установити културну манифестацију „Пљеваљско културно љето“ . У
периоду од половине јула до краја августа
ћемо направити неколицину културних
садржаја, кроз једну манифестацију, као
што је то пракса и у другим општинама. У
том периоду су временски услови идеални
за разлику од „Пљеваљских новембарских
свечаности“ (лоше вријеме, снијег, хладни
објекти, одзив публике зависи од времена).

РЈЕШЕЊЕ

Недостатак културних манифестација у
љетњем периоду када је најфреквентнији проток људи у Пљевљима (град је
препун студената и људи из дијаспоре).

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ДЕМОКРАТЕ ће извршити набавку монтажно-демонтажне бине са звучном
техником и расвјетом чиме ће престати
потреба за изнајмљивањем и биће
доступна широком спектру културних
активности у Пљевљима.

РЈЕШЕЊЕ

Недостатак монтажно-демонтажне бине
са звучном техником и расвјетом.

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

РЈЕШЕЊЕ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Нерегулисани односи са организаторима
код манифестација које се финансирају
или суфинансирају од стране Општине.

РЈЕШЕЊЕ

ДЕМОКРАТЕ ће побољшати јавну сценографију града и предвидјети мјесто
за плакатирање културних дешавања
како се не би штетило дрвеће, излози
и фасаде зграда и како би се избјегли
дрвени панои који се вежу за дрвеће

Непостојање предвиђеног места за
најаву културних дешавања.

Не постоји локални план развоја културе.

РЈЕШЕЊЕ

ДЕМОКРАТЕ ће реализовати пројекат „Архео парк“ (Лапидаријум) и на
повољној локацији (Милет башта или
негде у парку) поставити двадесетак
споменика (стећци, ципуси, гробнице..),
конзервирати их и уједно направити атрактивно мјесто за презентацију дијела
културне баштине града.

Незаштићена културна баштина.

РЈЕШЕЊЕ

ДЕМОКРАТЕ ће донијети Одлуку о
манифестацијама које су од јавног
интереса и институционално ријешити
положај и финансирање културних
манифестација које се финансирају
или суфинансирају из буџета општине.
Дефинисаћемо права и обавезе између
Општине (покровитеља, спонзора) и
организатора (корисника средстава).
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ДЕМОКРАТЕ ће израдити локални план
развоја културе на период од 5 година.
Израда овог стратешког документа је
кључна ствар развоја пљеваљске културе и у њему ће се изразити реално
стање и потребе пљеваљске културе
у свим њеним сегментима. Овај документ до сада није рађен иако је његова
израда законска обавеза.
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ДЕМОКРАТЕ се залажу за оснивање ЈУ
Дани хумора и сатире „Вуко Безаревић“
која би преузела имовину Музеја хумора
и сатире од Галерије „Витомир Србљановић“. Није потребно обезбјеђивати
нови простор нити ново запошљавање.

РЈЕШЕЊЕ

Манифестација Дани хумора и сатире
„Вуко Безаревић“ која представља
регионални бренд у области хумористичко- сатиричног стваралаштва није
институционално дефинисана.

ПРОБЛЕМ

ДЕМОКРАТЕ се залажу да град са
оваквом културном баштином, који
има материјалне доказе о континуитету живота на овим подручјима од
праисторије до данас, заслужује да има
посебну зграду за музеј .

РЈЕШЕЊЕ

Простор предвиђен за Завичајни Музеј
није услован.

ПРОБЛЕМ
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РЈЕШЕЊЕ

Недостатак активности усмјерених
према младима

ПРОБЛЕМ

Будућа локална власт на челу са ДЕМОКРАТАМА ће обезбиједити спортску опрему за
најмлађе категорије клубова и омогућити
им несметано тренирање и усавршавање.
ДЕМОКРАТЕ ће обезбједити дјеци тешког
материјалног стања да бесплатно тренирају
у школама различитих спортова. ДЕМОКРАТЕ ће, схватајући значај спорта у школама,
подржати спортска такмичења и. обезбиједити пригодне награде и поклоне најбољим
појединцима, разредима и школама.

РЈЕШЕЊЕ

Недостатак средстава и недовољна
пажња млађим категоријама у спортским клубовима

ПРОБЛЕМ

ОМЛАДИНА И СПОРТ

ДЕМОКРАТЕ сматрају да су млади равноправни учесници у свим областима друштвеног живота и да им се мора посветити
посебна пажња. Иницираћемо доношење
новог Акционог плана за младе и предано
радити на његовом спровођењу. Као носиоци будуће власти ДЕМОКРАТЕ ће спријечити од пропадања и ставити у функцију
куглану, теретану , билијар салу и љетњу
терасу који се налазе у оквиру Дома војске
и омогућити младима њихово коришћење
преко Омладинског клуба.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недостатак купалишта

Није препознат значај спортске рекреације

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

ДЕМОКРАТЕ ће уредити боровичко
језеро као градско купалиште гдје ће
један дио језера бити купалиште са
уређеном плажом, мобилијаром и спортским теренима а други дио риболовна
стаза са дрвеним пилтовима за лов
шарана. ДЕМОКРАТЕ ће кандидовати
за изградњу отворени базен на дијелу
код СРЦ „АДА“

ДЕМОКРАТЕ ће радити на формирању
и уређењу нових стаза за шетање и
трчање. У насељу Гуке, кроз густу борову шуму у правцу Дајевића Хана,
уредићемо шеталиште, бициклистичку
стазу и поставити парковски мобилијар.
У појасу Шеварског поља ћемо формирати уздужну спортско- рекреативну
зону (бициклистичка стаза, справе,
мобилијар, шетња).
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