ДОЂИ КУЋИ

ЈЕР ИМАМО ПЛАН
за модеран град

ДОЂИ КУЋИ

ЈЕР ИМАМО ПЛАН
за модеран град

ОВАКО ИЗГЛЕДА МРЕСТИЛИШТЕ НА
РИЈЕЦИ ВРБНИЦИ

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА ДЕМОКРАТЕ ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА МЈЕСТО ГДЈЕ ЋЕМО
ГРАДИТИ СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ У ПИВИ

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА ДЕМОКРАТЕ ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА МЈЕСТО ГДЈЕ ЋЕМО
ГРАДИТИ ФАБРИКУ

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА ДЕМОКРАТЕ ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА ГРАДСКА ПИЈАЦА У
ПЛУЖИНАМА

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА ДЕМОКРАТЕ ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА ПУТНИ ПРАВАЦ „РЕСТОРАН СОЧИЦА - ГРАДАЦ“

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА ДЕМОКРАТЕ ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА ПИВСКО ЈЕЗЕРО

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА ДЕМОКРАТЕ
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА МЈЕСТО ГДЈЕ ЋЕМО
ГРАДИТИ АКВА ПАРК

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА ДЕМОКРАТЕ
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недовољна пажња се посвећује професионалном развоју запослених.

Запостављен значај и улога мјесних заједница.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Увешћемо план унапређења људских ресурса у локалној управи, као и улагање
у професионални развој и усавршавање
кадра.

Вратићемо значај Мјесним заједницама,
уживаће суштинску институционалну и
финасијску аутономију. Прецизно ћемо
дефинисати критеријуме за подјелу улога
и расподјелу средстава како би ефикасно
функционисале. Редован обилазак мјесних заједница од стране представника
Општине и решавање актуелних проблема
у директној комуникацији треба да обезбиједи остварење нашег циља да грађани
буду контролори и покретачи рада локалне
управе.

ОБЛАСТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Функционалност општинске администрације на ниском нивоу.

Политика партијског запошљавања довела је до немогућности запошљавања
стручног кадра.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Реорганизацијом постојећих секретаријата
и формирањем посебних служби допринијећемо ефикасности локалне управе, те
подизању одговорности и продуктивности
локалног јавног сектора. На тај начин ће
се јасно дефинисати улоге и одговорности
за учинке локалне управе.

Знање и способност биће основни критеријуми запошљавања, а не партијска
књижица, залагаћемо се за потпуну и
доследну деполитизацију и професионализацију локалне јавне управе.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недовољна сарадња Општине са државним институцијама које функционишу на
територији Плужина.

Међулокална и међурегионална сарадња
није на потребном нивоу.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Иницираћемо редовне мјесечне састанке
са представницима јавних институција
(Општина, ЕПЦГ, школство,здраство, полиција , Завод за запошљавање,Пореска
управа) на којима ће се размјењивати
информације о плану рада као и остваривање сарадње на горућим проблемима у
заједници. Резултати ових састанака биће
презентовани јавности.

Развићемо снажну међулокалну и међурегионалну сарадњу која ће подстицати економски развој. Залагаћемо се за реализацију
различитих привредних пројеката, а посебно
пројеката са туристичким општинама са
приморја.

ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Планирање локалног буџета није у складу
са развојним приоритетима.

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

Систем социјалне заштите није ефикасан
и свеобухватан.

Нијесу дефинисани друштвени садржаји
за становништво које није радно активно.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Планирање буџета мора бити у складу
са развојним приоритетима, рационално
планирати текуће издатке и свести их на
минимум, како би се могао повећати ниво
инвестиционих улагања.

Приликом планирања и реализације општинских планова укључићемо грађане и мјесне
заједнице, како би што већи број субјеката
уложио своје знање и енергију у доношење
и надзор над важним одлукама Општине.

Урадићемо ‘’социјалне картоне’’,креирати
модеран регулаторни оквир за пружање
услуга социјалне заштите како би се пакет
социјалних услуга пружао на основу објективних критеријума и јасно дефинисаних
процедура. Услуге социјалне заштите морају
бити доступне под једнаким условима свим
угроженим и сиромашним домаћинствима.

Потребно је обезбиједити посебне просторне капацитете за пензионере као и за
младе, те створити институционалне и
административне услове за договарање
културних, спортских, образовних активности са овом популацијом.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Привредници немају повјерење у институције.

Општина не подстиче амбијент за покретање и проширење бизниса.

РЈЕШЕЊЕ
Као будућа локална власт створићемо услове
за формирање општинског Развојног фонда
чија је намјена да развија и увезује пољопривреду, туризам, приватно-јавно предузетништво
и породичне занатске дјелатности. Основна
дјелатност Фонда биће намјенско кредитирање
свеукупне пољопривредне производње, свих
видова руралног туризма, домаће радиности,
малих прерађивачких погона у шумарств или
преради пољопривредних производа. Кредитирање програма из овог Фонда биће под јасно
дефинисаним условима уз строго праћење
кредитне реализације, са посебним повољностима и стимулансима за повратак младих
људи, брачних парова и породица са дјецом.
Уложена средства Фонда биће обновљивог
карактера, дијелом као повратна из самог
кредитног аранжмана а дијелом из разних међународних донација. Општина ће
пружити конкретну помоћ у прикупљању
документације, испуњавању апликације,
као и обезбеђивању гаранција за кредите.

РЈЕШЕЊЕ
Опредијељени смо за формирање Центра
за локални економски развој и предузетништво у коме би били представници
Општине и плужинске привреде. Савјет
би на темељу економских односа и стратешког сагледавања давао смјернице за
локалну економску политику и предлагао
конкретне мјере које би довеле до стварања
нових радних мјеста, елеминисања бизнис
баријера, унапређење предузетничког и
инвестиционог амбијента.

ДА ЗАУСТАВИМО
МИГРАЦИЈУ СТАНОВНИШТВА
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Немогућност запошљавања подстиче одлив становништва.

Плужине не привлаче инвеститоре.

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Велика конкуренција на тржишту сужава
простор за привређивање малих предузетника.

Приватни сектор оптерећен дажбинама
нема простора за креирање нових радних
мјеста.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Тежиште нове локалне управе мора бити
отварање нових радних мјеста, проналазак
и довођење нових инвеститора, пословних субјеката, као и креирање програма
за унапређење самозапошљавања кроз
индивидуална пољопривредна газдинства
и предузетништво, стварање услова за
повратак високошколаца у Плужине.

Институционалном реформом вратићемо
повјерење угледних пословних људи поријеклом из Плужина и заједно тражити
могућности њихове инвестиције. Посебан
акценат мора бити стављен на привлачење друштвено одговорног капитала, који
ће бити продуктивно уложен у одрживу
пољопривреду, туризам и сл.

Надлежни органи морају откривати и
сузбијати све злоупотребе доминантних
привредних субјеката које су усмјерене
на нарушавање услова за фер и лојалну
конкуренцију. Пружање стручне подршке
предузетницима и пољопривредницима за
уску специјализацију у производњи и ојачавање њихове конкуретности и пословне
способности.

У осмишљеној стратегији локалног економског развоја приоритетне мјере морају бити олакшице за предузетнике који
отварају нова радна мјеста. Ослобађање
од пореских дажбина из надлежности
локалне управе у првим годинама рада
приватног сектора.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Неповољни услови за пласман пољопривредних производа.

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

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Радићемо на обезбеђивању повољних
услова за довођење инвеститора који би
својим улагањем развили откупне центре
за млечне и производе од меса, отворили
прерађивачке капацитете на територији
наше општине, тиме би се добила нова
радна мјеста. Помоћи ћемо пољопривредним газдинствима да се повежу са
туристичком привредом и са великим трговинским ланцима.

Потребно је формирање Удружења сточара
и пољопривредних произвођача, тако ћемо
обезбиједити да се они повежу и концетришу своје ресурсе у веће субјекте, како би
смањили фиксне трошкове и били конкуретнији на тржишту. Такође радићемо на
заштити географског поријекла производа
из наше општине као што су сир, кајмак,
воћне ракије, воћне прерађевине, чајеви...

ПОЉОПРИВРЕДА КАО СТРАТЕШКА
ГРАНА РАЗВОЈА ПИВЕ
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Тренутно послове у локалној управи везене
за пољопривредну област обавља један
службеник.

Неадекватан статус пољопривреде у локалном буџету.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Како је пољопривреда окосница развоја
Плужина неопходно је у локалној управи
формирати Секретаријат за пољопривреду. Секретаријат ће вршити послове :
праћење прописа, давање информација,
као и обавезан теренски рад, процјена
постојећег стања, сачињавање стратегије
и акционог плана за развој пољопривреде
и села у Плужинама, као и афирмација
младих како би били темељ даљег развоја
пољопривреде у нашој општини, припремање и презентацију програма из области
пољопривреде.

Потребно је повећати издвајања из буџета
за подршку пољопривредницима и побољшању пољопривредне инфраструкутуре.
Обезбиједићемо ефикасну помоћ пољопривредницима приликом израде пројеката и
бизнис планова за коришћење средстава
из државних и европских фондова. Омогућићемо финасијску помоћ и премије
за мала пољопривредна газдинства, као
подстицај за развој пољопривреде.

Пољопривреду и туризам треба посматрати као комплементарне секторе, с обзиром
на велики потенцијал за развој агротуризма у нашој општини и све већим захтјевима
туристичког тржишта за понуде које ће се заснивати на здравој, традиционалној храни
и производима. Општина треба да административно и финасијски помаже креирање
пројеката које ће за циљну групу имати становништво сеоских подручја како би оно кроз
пружање услуга у туризму могло остварити додатне приходе за своја домћинства.
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ПРОБЛЕМ
Слаба повезаност пољопривреде и туризма у сврху развоја општине.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недовољна промоција туристичких потенцијала и постојеће туристичке понуде
путем интернета.

Хотел ‘’Пива ‘’ који је једини објекат те
врсте у Пиви, затворен је и не ради.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Надлежне службе требају на плански и
креативан начин да користе бесплатне и
повољне могућности промоције туристичке понуде (фацебоок, тwитер, инстаграм
и слично).

Демократе ће иницирати преговоре са ХГ
‘’Будванском ривијером’’ како би се овај
туристички атрактиван локалитет ставио
у функцију.

ТУРИЗАМ ЈЕ НЕИСКОРИШЋЕНА
РАЗВОЈНА ГРАНА НАШЕ ОПШТИНЕ
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недовољна искоришћеност туристичких
потенцијала и недовољна повезаност са
кључним туристичким тржиштима.

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

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Ради потпуног развоја туризма тражићемо
позиционирање Плужина у оквиру регионалне туристичке понуде (повезивање
сјевера и југа у туристичким понудама на
сајмовима туризма), умјесто самосталног
наступа. Повезивање пољопривредних
произвођача са тржиштем на приморју,
хотелима и ресторанима у Будви, Котору , Херцег Новом и другим приморским
градовима.

Општина мора дефинисати локалну стратегију развоја туризма узимајући у обзир
све развојне потенцијале и ресурсе.

Неопходно је враћање у функцију Туристичке организације Плужина. која ће бити прави
носиоц општине у стратешком планирању туризма, повезивању туризма и пољопривреде, едукацији и промоцији туристичких потенцијала нашег мјеста. Потребна је стална
комуникација са туристичком привредом, као и са малим породичним бизнисима,како би се сагледали кључни проблеми развоја туризма и њихова решења. Туристичка
организација ће у договору са туристичком привредом учествовати на регионалним
и европским сајмовима, вршити промоцију туристичких потенцијала и садржаја наше
општине, успостављајући сарадњу са реномираним манифестацијама из окружења, радити и реализовати пројекте из приступних фондова. Прилагодићемо постојећи објекат
Туристичке организације, да има изложбени дио, сувенирницу, салон за туристе, етно
простор и остале садржаје.
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ПРОБЛЕМ
Непостојање Туристичке организације.

13

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Отежано снадбијевање електричном енергијом у појединим сеоским подручјима.

Девастација локалних путева од стране
концесионара.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Утицаћемо на ЕПЦГ да се уради реконструкција електро мреже, изградања трафостаница у сеоским подручјима гдје то
неопходно, као електрификациј катуна.
Стимулисаћемо примјену алтернативних
извора енергије.

Демократе ће инсистирати да се путеви
користе за намјену за коју су и направљени.
Концесионаре ћемо уговором обавезати,
да уколико због саобраћања теретних
возила у њиховом власништву дође до
пропадања путева, да исте врате у првобитно стање.

ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Проблем водоснабдијевања сеоских подручја.

Телекомуникациона инфраструктура није
на ѕадовољавајућем нивоу.

Реконструкција и одржавање локалних
путева се не врши редовно, а ни ефикасно.

Магистрални пут Никшић – Плужине –
Шћепан Поље је у лошем стању.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

У већини сеоских подручја на територији
Плужина основни проблем је водоснабдијевање. Потребно је одрадити анализу
досадашњих водоистражних радова, реализација започетих пројеката, изградња и
побољшање инфраструктуре водоснабдијевања сеоских подручја у нашој општини.

За повећање степена квалитета живота
становништва и развој туризма потребно
је унапређење телекомуникационе инфрастурктуре и покривености интернетом свих
насељених подручја општине, иницираћемо
са мобилним оператерима изналажење
најбоља решење за остваривање ових
циљева.
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Без унапређења и модернизације саобраћајних праваца нема развоја општине,нити
валоризације њених ресурса. Демократе
ће инсистирати да се, преко Дирекције за
саобраћај, реконструише и рехабилитује
магистрални пут Никшић-Плужине-Шћепан
Поље.

Функције одржавања локалних путева ,
чишћење снијега у зимском периоду, су
дјелатности од јавног значаја. Демократе
ће наведене дјелатности вратити Јавном
комуналном предузећу на обављање. Реконструкција локалних путева ће се реализовати
у складу са планом локалне управе, у чијој
ће изради учествовати како представници
Општине тако и представници грађана и
мјесних заједница. Потребно је асфалтирати
путне правце Борковићи-Сељковац-Боричије–Пишче, затим приступне путеве на
Шћепан Пољу, као и некатегорисани путни
правац Доњи Унач- Барни До и друге.
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ПРОБЛЕМ
Неадекватно
управљање чврстим отпадом.
Slika

Slika

РЈЕШЕЊЕ
Приступићемо
реализацији Регионалне стратегије
Slika
Slika управљања отпадом као и убрзати
остваривање циљева Локалног плана за управљање отпадом. Укључивање јавности
у процес одлучивања о питањима која су значајна за животну средину, посебно кад је
ријеч о управљању отпадом. Развој програма и начина одвојеног сакупљања комуналног
отпада и уклањање малих дивљих депонија, спровођења примарне селекције отпада ,
примјена принципа ‘’загађивач плаћа’’...

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ
Неадекватан третман отпадних вода.

Неконтролисана сјеча шуме.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Залагаћемо се да се сваки вид злоупотребе и неконтролисане сјече шуме санкционише. Шуме су веома важан ресурс
за одрживи развој Плужина те се мора
посветити пажња планирању ,заштити и
газдовању шумама. Инсистираћемо да
се сва посјечена дрвна маса преради у
општини Плужине чиме би се створили
услови за додатно запошљавање.

Инсистираћемо на убрзању испуњавања
обавеза ЕПЦГ по основу изградње ХЕ
‘’Пива’’ као би се кренуло у изградњу колектора са пречистачем отпадних вода.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

На територији Плужина нема спортских
терена осим игралишта.

Плужине немају локалну радио станицу.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Неопходно изградити спортске терене и
мању дворану како би се унаприједио квалитет живота становништва као и развој
спортског туризма. Радићемо и на формирању спортског клуба у коме ће бити
укључен већи број спортских секција као
и спортови на води.

Локална управа ће у сарадњи са Министарством, покретањем локалне радио станице
створити услове за богатији информативно-културни живот града, транспарентност
и биће сервис грађана.

КУЛТУРА И СПОРТ
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Не постоји локални план развоја културе.

Нефункционалан Центар за културу.

ПРОБЛЕМ
Културне манифестације су ријетке.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Израдићемо локални план развоја културе
на период од 5 година. Локална управа
направиће квалитетну стратегију културног
живота у Плужинама, која ће осим развоја
културе повући и низ других пратећих
садржаја који ће имати значаја за Плужине.

Центар за културу поставићемо на потупуно другачијим и снажнијим основама.
Потребно је боље организовати биоскопски
програм, прилагодити културне садржаје
дјеци, омладини и одраслима, затим подићи
квалитет постојећег културно-умјетничког
друштва кроз проширење програмског
садржаја и секција.

Подржаћемо и ојачати постојеће културне манифестације, а такође иницирати афирмисање нових који би били у функцији промоције града. Оснивање манифестације ’’Дани
медицине’’ у част др Петра Жуловића, као и оснивање и промоција традиционалне манифестације, изворне и амбијенталне као на пр. ’’Чобански дани’’ којом би се на најбољи
начин промовисале традиционалне вриједности Пиве, обогатила туристичка понуда.
Организоваћемо разне музичке фестивале.
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