Подгорица

Подгорица

зa

вијек

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ ТРАМВАЈСКИ
САОБРАЋАЈ У ПОДГОРИЦИ КАДА АЛЕКСА
И ДРИТАН ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИА

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ ШЕТАЛИШТЕ
ПОРЕД МОРАЧЕ КАДА АЛЕКСА И ДРИТАН
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ ЗООЛОШКИ ВРТ
У ПОДГОРИЦИ КАДА АЛЕКСА И ДРИТАН
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ НАЦИОНАЛНИ
СТАДИОН КАДА АЛЕКСА И ДРИТАН
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА
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za

Projekti

vijek

OVAKO IZGLEDA ULICA „BALŠIĆA“.

OVAKO ĆE IZGLEDATI ULICA „BALŠIĆA“ KADA
ALEKSA I DRITAN POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO IZGLEDA STARI ZATVOR „JUSOVAČA“.

OVAKO ĆE IZGLEDATI STARI ZATVOR „JUSOVAČA“
KADA ALEKSA I DRITAN POBIJEDE NA IZBORIMA.

OVAKO IZGLEDA PUT U NASELJU „BERI“

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA ALEKSA I DRITAN
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO IZGLEDA CVIJETNA ULICA

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA ALEKSA I DRITAN
POBIJEDE NA IZBORIMA
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ОВАКО ИЗГЛЕДА КРУЖНИ ТОК У ТУЗИМА

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА АЛЕКСА И ДРИТАН
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА УЛИЦА „МИЛОША ОБИЛИЋА“

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА АЛЕКСА И ДРИТАН
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА ХЕРЦЕГОВАЧКА УЛИЦА

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА АЛЕКСА И ДРИТАН
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА МОСТ ИЗМЕЂУ ОШ „25 МАЈ“
И НАСЕЉА УЗ РИБНИЦУ
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ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА АЛЕКСА И ДРИТАН
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА
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OVAKO IZGLEDA ULICA „IVANA VUJOŠEVIĆA“

Projekti

vijek

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA ALEKSA I DRITAN
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO ĆE IZGLEDATI VRTIĆ U TUZIMA KADA ALEKSA I DRITAN POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO IZGLEDA ULICA „KOSTE RACINA“.

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA ALEKSA I DRITAN
POBIJEDE NA IZBORIMA.

OVAKO IZGLEDA AGOVICA BRIJEST

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA ALEKSA I DRITAN
POBIJEDE NA IZBORIMA
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ОВАКО ИЗГЛЕДА УЛИЦА „ЛУДВИГА КУБЕ“.

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА АЛЕКСА И ДРИТАН
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА МЈЕСТО ГДЈЕ ЋЕМО ГРАДИТИ
ГРАДСКУ ПИЈАЦУ У ЗЕТИ

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА АЛЕКСА И ДРИТАН
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА МОСОРСКА УЛИЦА

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА АЛЕКСА И ДРИТАН
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА НИКШИЋКИ ПУТ
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ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА АЛЕКСА И ДРИТАН
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА
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OVAKO IZGLEDA LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNI
CENTAR „MATAGUŽI“

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA ALEKSA I DRITAN
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO IZGLEDA PUT KROZ DAHNU

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA ALEKSA I DRITAN
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO IZGLEDA SARAJEVSKA ULICA

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA ALEKSA I DRITAN
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO IZGLEDA STADION „TREŠNJICA“

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA ALEKSA I DRITAN
POBIJEDE NA IZBORIMA
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ОВАКО ИЗГЛЕДА УЛИЦА „8. МАРТА“

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА АЛЕКСА И ДРИТАН
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА УЛИЦА „БРАЋЕ РИБАРА“

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА АЛЕКСА И ДРИТАН
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА ОРЈЕНСКА УЛИЦА

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА АЛЕКСА И ДРИТАН
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА СПОРТСКИ ТЕРЕН
У ГРБАВЦИМА
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ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА АЛЕКСА И ДРИТАН
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА
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OVAKO IZGLEDA ULICA „PAVLA MIJOVIĆA“

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA ALEKSA I DRITAN
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO IZGLEDA ULICA UZ GROBLJE „ZAGORIČ“

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA ALEKSA I DRITAN
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO IZGLEDA ULICA „VASA RAIČKOVIĆA“

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA ALEKSA I DRITAN
POBIJEDE NA IZBORIMA

OVAKO IZGLEDA ULICA VOJISLAVLJEVIĆA

OVAKO ĆE IZGLEDATI KADA ALEKSA I DRITAN
POBIJEDE NA IZBORIMA
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LOKALNA DEMOKRATIJA
PROBLEM

Kako bi udaljila građane od procesa donošenja važnih
odluka, lokalna uprava je u potpunosti obesmislila mehanizam javnih rasprava. Pozivi za javne rasprave se objavljuju
u najslabije čitanim dnevnim listovima, a materijali nisu
prilagođeni i dodatno pojašnjeni građanima, zbog čega su
iste slabo posjećene.

RJEŠENJE

Pozivi za javne rasprave biće upućivani kroz sve dnevne
listove i mjesne zajednice, dok će Glavni grad zauzeti i
mnogo aktivniju ulogu na društvenim mrežama, kako bi
animirao građane i upoznao ih sa aktuelnim pitanjima. Svi
materijali će biti dostupni u elektronskoj formi, u obliku u
kom ih mogu razumjeti i komentarisati svi građani.

PROBLEM

Umjesto da mjesne zajednice (MZ) budu osnovni mehanizam učešća građana u stvaranju lokalnih politika i centar
razvoja lokalne demokratije, one su obesmišljene i u potpunosti politizovane. Preko dvije decenije, gradonačelnik
je imao pravo da ”postavlja” predsjednike MZ, čime su iste
pretvorene u partijske štabove DPS-a, za vršenje pritisaka
i kupovinu glasova. Danas su one u potpunoj blokadi, jer
vlast dvije godine odbija da sprovede novu Odluku o MZ i
omogući građanima da sami izaberu rukovodstva svojih MZ.

RJEŠENJE

Deblokiraćemo mjesne zajednice i u demokratskoj proceduri omogućiti svim građanima da na zborovima, sami
izaberu njihova rukovodstva. Podsticaćemo aktivniji rad
MZ i omogućiti sve potrebne uslove za to, jer je autonomno
odlučivanje građana o lokalnim pitanjima osnovni preduslov
demokratije. Daćemo veće nadležnosti MZ, osnažiti proces
njihove demokratizacije i motivisati građane da uzmu većeg
učešća u procesima donošenja odluka. Sve informacije
vezane za rad MZ i lokalne uprave biće dostupne svim
zainteresovanim građanima.
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PROBLEM

Uprkos tome što troši ogromna sredstva, Skupština Glavnog
grada zasijeda svega nekoliko puta godišnje. Iako su odbornici - predstavnici građana, njihova uloga je svedena na nivo
glasačke mašine, kako bi se ispoštovala propisana forma, a
nekontrolisana moć ostavila pojedincima iz izvršne vlasti.

RJEŠENJE

Skupština Glavnog grada i odbornici koji je čine moraju
imati sve uslove i pretpostavke da slobodno i suštinski,
pred licem javnosti, donose odluke od interesa za sve građane Podgorice. Zbog toga ćemo uvesti televizijski prenos
svih skupštinskih sjednica, dok će iste biti emitovane i na
internetu i društvenim mrežama. Građani imaju pravo da
znaju o čemu raspravlja njihova Skupština i kakve odluke
donosi. Kroz sistem otvorenih podataka, omogućićemo
praćenje rada i glasanja svih odbornika, sa arhivom njihovog ukupnog djelovanja, ali i omogućiti građanima da ih
neposredno kontaktiraju.

I RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE
PROBLEM

Najvažniji podaci vezani za poslovanje gradske uprave,
preduzeća i javnih ustanova, nisu dostupni ni odbornicima
Skupštine, čiji je posao da kontrolišu izvršnu vlast, a kamoli
građanima. Na taj način, javnost dobija samo unaprijed
pripremljene informacije, dok se drugi značajni podaci
godinama prikrivaju.

RJEŠENJE

Nova gradska uprava će na mjesečnom nivou, na svojim
web prezentacijama objavljivati detaljne izvode analitičkih
kartica (o svim isplatama i prihodima) svih sekretarijata,
službi i drugih lokalnih organa, kao i preduzeća i ustanova
čiji je osnivač Skupština Glavnog grada. Takođe, objavljivaćemo i sve podatke o javnim nabavkama, putnim nalozima,
sponzorstvima i socijalnim davanjima, ali i izvještaje o radu,
rješenja o isplaćivanju varijabile, odluke o preusmjeravanju
sredstava između potrošačkih jedinica, zapisnike sa sjednica upravljačkih organa i druge značajne podatke. Bez
transparentnog rada, nema odgovorne uprave.

PROBLEM

Prava koja Ustav Crne Gore i Evropska povelja o lokalnoj
samoupravi garantuju, građanima Podgorice su u velikoj
mjeri nedostpna. Pored toga, predstavnici vlasti namjerno
otvaraju brojne identitetske teme, kako bi skrenuli fokus
sa suštinskih pitanja koja se tiču kvaliteta života građana
Podgorice i katastrofalnih politika.

RJEŠENJE

Konkretnim postupanjem obezbjedićemo da se Skupština
Glavnog grada, Gradonačelinik Glavnog grada i svi organi
i organizacije lokalne samouprave u Glavnom gradu prioritetno i posvećeno bave pitanjima unapređenja uslova
življenja svih građana. To ćemo između ostalog omogućiti
i uz izgradnju demokratskih mehanizama za aktivno i neposredno uključivanje lokalnog stanovništva kako u proces
prioritetnih pitanja za rješavanje, tako i praćenja rokova i
načina izvršavanja ovih obaveza.

PROBLEM

O pitanjima vezanim za druge oblike djelovanja lokalne samouprave, poput Opština u sastavu Glavnog grada Golubovci
i Tuzi, kao i njihovom statusu, odlučuje se bez bilo kakvih
konsultacija sa građanima tih gradskih opština. Nedopustivo
je da se njihov status u sistemu lokalne samouprave određuje bez prethodnog izjašnjavanja lokalnog stanovništva
i da isti direktno zavisi od uskostranačkih interesa DPS-a.

RJEŠENJE

U najkraćem roku organizovaćemo referendum za izjašnjavanje građana Zete o pitanju da li žele da se na njihovom
području formira samostalna opština. Smatramo da i Zeta
i Malesija ispunjavaju uslove da budu samostalne opštine,
ali da odluku o tome moraju donijeti njihovi građani i da im
se to pravo ne smije uskratiti. Nova demokratska gradska
uprava biće konstruktivna u procesu uspostavljanja samostalne opštine Tuzi u septembru 2018. godine i usmjerena
da pruži svaku vrstu pomoći u tom procesu.

PROBLEM

Organi i institucije Glavnog grada i dalje su daleko od
građana, a tzv. šalterski teror građanima oduzima veliko
vrijeme i novac.

RJEŠENJE

Uvešćemo i promovisati institut „one stop shop“, odnosno
jedinstvenog šaltera na kome bi građani mogli završiti
sve potrebne upravne aktivnosti na samo jednom mjestu.
Rukovodićemo se principima decentralizacije i jednakosti
u pristupu prema svakom građaninu, dok će savremeni
građanski biro i tzv elektronska Skupština svim građanima
olakšati i ubrzati dostupnost zahtjevanih akata iz nadležnosti Glavnog grada.
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МОДЕРНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА

АПЛИКАЦИЈА ЗА ПОДГОРИЦУ 21. ВИЈЕКА!
PROBLEM

Иако декларативно тежимо развоју модерних технологија
и афирмацији паметних градова (по узору на Барселону,
Штокхолм, Саутхемптон, Амстердам, Мадрид итд.), градска управа годинама није показала суштинску вољу да
ухвати корак са динамичним развојем информационих
технологија и њиховим већим коришћењем.

RJEŠENJE

Као нова градска управа, а у сарадњи са стручњацима
из те области, израдићемо апликацију Главног града за
Андроид и ИОС платформу, коју ће моћи да користе сви
грађани Подгорице.
Апликација ће увезати неколико постојећих, али и увести
многе нове сервисе, од којих ће неки подразумијевати
сљедеће:
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1) Реалну мапу Главног града на којој ће бити примијења
сва важећа планска документација на начин да сви планирани објекти буду приказани у 3Д моделу (у одређеној
боји), са свим потребним детаљима (спратношћу објеката,
број кат. парцеле, датум измјене плана итд.). На тај начин
ћемо омогућити свим грађанима Подгорице да у сваком
тренутку, без проблема могу провјерити шта се планира
у њиховом окружењу, када ће ти планови бити мијењани
и који је програмски задатак нових планова. Приликом
израде сваког новог Нацрта плана, апликација би (путем
нотификације) обавијестила све заинтересоване грађане
Подгорице о детаљима предложеног документа, измјенама
у односу на ранији план и терминима јавних расправа.
На тај начин омогућићемо да сви грађани могу учествовати у процесима уређивања простора у Подгорици, али
и значајно увећати транспарентност процеса урбаног
планирања.
2) Приликом израде сваког Нацрта Буџета, као нова градска управа издвајаћемо одређена финансијска средства
(најмањег износа од 100.000 еура) и путем апликације
позивати све заинтересоване грађане да предложе идеје -

ЗА ПОДГОРИЦУ 21. ВИЈЕКА
на који начин и у које сврхе би било најбоље искористити
наведена средства. Грађани ће своје идеје предлагати
на самој апликацији (изградња нових и реновирање постојећих објеката, улагање у инфраструктуру, културне
или образвоне програме итд.), а о тим идејама ће се путем
гласања изјашњавати сви остали корисници апликације.
Након што процес буде завршен, најбоље идеје (оне са
највећим бројем гласова) усвојићемо као саставни дио
Нацрта Буџета и спроводити одмах у току наведене буџетске године. Путем таквог партиципативног буџетирања,
омогућићемо свим грађанима да мијењају и допуњују
капитални буџет града, и поред постојећих програма и
стратегија развоја, али и раније започетих пројеката.
Грађани ће коначно учествовати у расподјели буџетских
средстава и нужно се заинтересовати за веће учешће у
креирању осталих значајних локалних политика.
3) Након што завршимо пројекат „Паметног паркирања“ и
уградимо сензоре на свим јавним паркиралиштима, кроз
коришћење ове апликације омогућићемо свим возачима да
у сваком тренутку и без губљења времена добију информацију - која паркинг мјеста су слободна и у којој улици.
4) Увезаћемо све аутобуске и возне линије, тако да грађани
у сваком тренутку путем апликације могу добити вријеме
доласка градског аутобуса или термин кретања воза,

ажурирани ред вожње и сва сервисна обавјештења. Сви
аутобуси ће бити прикачени на ГПС, како би корисници
градског превоза могли пратити тренутну локацију и
кретање свих градских аутобуса.
5) Након спајања постојећих шалтер служби у систем
јединственог шалтера за издавање свих докумената („онестоп схоп“), омогућићемо грађанима да уз малу новчану
доплату путем апликације наруче сва потребна документа,
која су у надлежности локалне управе, која ће у кратком
року стићи на њихову кућну адресу. На тај начин ћемо
смањити гужве на шалтерима, али и уштедјети значајну
количину времена, док ће грађани све управне активности
моћи да заврше у једном клику.
6) Омогућићемо електронско плаћање свих услуга које су
у надлежности локалне управе (рачуна за воду, одвоза
смећа, разних пореза, такси итд.), путем коришћења градске
апликације. Умјесто одласка у пошту, банку или градске
службе, чекања у реду и беспотребног губљења живаца,
грађани ће једноставним и сигурним путем моћи да плате
своје рачуне и сав посао заврше за свега неколико минута.
7) Увезаћемо систем „48 сати“ са новом апликацијом, како
би грађани и тим путем могли пријављивати све кварове,
пропусте у раду и друга оштећења, након чега ће екипе
градских служби излазити на терен и у року од 48 сати
рјешавати све наведене проблеме.

Омогућићемо грађанима и да сва оштећења мобилијара
(поломљене клупе, оштећена игралишта за дјецу, улице,
тротоаре и др.) фотографишу и означе на мапи Подгорице,
како би градске службе добиле што више потребних информација и у што краћем року санирале наведене кварове.
8) О свим битним детаљима везаним за функционисање
нове градске управе, али и терминима јавних расправа,
зборова грађана, садржајима нових планова, буџета и других
потребних докумената, обавјештаваћемо грађане путем
нотификације, а сва наведена документа и информације
ће бити јавно доступне на самој апликацији. На тај начин
увећаћемо транспарентност, али и додатно мотивисати
грађане да се укључе у процесе измјена свих планова.
9) Омогућићемо свим грађанима да путем апликације,
уживо прате сједнице Скупштине Главног града и изврше
увид у све материјале али и да директно контактирају све
одборнике, прате њихов рад (изражен статистиком - број
дискусија, амандмана, гласање по тачкама дневног реда
и др.) и предлажу активности. Одборници су представници грађана па је транспарентност у раду Скупштине
Главног града један од приоритета будућег дјеловања
градске управе.

10) Свим туристима који посјећују наш град, омогућићемо
све наведене сервисе и на страним језицима. Увезаћемо
понуду Туристичке организације (ТО) Подгорице и мапирати
све значајне културно-историјске објекте, предложити пјешачке и бициклистичке руте, али и друге знаменитости које
су интересантне посјетиоцима нашег града. Олакшаћемо
и уљепшати њихов боравак у граду и створићемо услове
да туристи дуже остају и да се радо враћају.
Апликација ће бити отворена за нове сервисе и платформе како би на што бољи начин Подгорица испратила
модерне трендове и рационализовала функционисање
сопствених органа.
Наш основни циљ је веће учешће грађана, који финансирају рад локалне управе и који имају право да утичу на
одлуке које сви локални органи доносе.
Наше право да градимо и обнављамо наше градове,
једно је од најљепших и најугроженијих људских права.
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URBANIZAM PO MJERI GRAĐANA

PROBLEM

Uprkos zakonskom okviru, građanima nije omogućeno da
direktno odlučuju o najvažnijim pitanjima koja se tiču njihovog grada. Urbano planiranje je oktroisano, pa nije moguće
uticati na ključne odluke koje gradska uprava donosi, a koje
se tiču svih građana Podgorice.

PROBLEM

Dosadašnji zakonski okvir omogućavao je investitorima
pravo da sami iniciraju i finansiraju izradu planske dokumentacije, dok je novim zakonskim rješenjem taj proces
dodatno centralizovan.

RJEŠENJE

Građanima Podgorice se mora omogućiti da o ključnim
projektima vezanim za njihov grad mogu odlučivati neposrednim putem, kroz organizovanje mjesnih ili gradskih
referenduma. Procesi stvaranja lokalnih politika, pogotovo
u oblasti urbanog planiranja, ne smiju se više udaljavati
od građana, jer su oni kao najbrojniji korisnici prostora i
usluga, ujedno i najpozvaniji da odlučuju o ključnim pravcima razvoja grada.
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RJEŠENJE

Glavni grad će imati proaktivnu ulogu i predložiće izmjene
postojećeg zakonskog okvira, kako bi se ponovo afirmisao
nekadašnji institucionalni okvir i urbano planiranje vratilo
regionalnim i gradskim biroima. U tim biroima će raditi
dokazani i priznati stručnjaci koji bi prostor planirali prevashodno prema realnim potrebama građana. Javni interes na
gradskoj zemlji mora biti ispred privatnog, a kroz stvaranje
fer uslova i imperativnog poštovanja planske dokumentacije, biće sasvim dovoljno prostora i da svi investitori mogu
učestvovati u razvoju našeg grada.

URBANIZAM PO MJERI GRAĐANA
PROBLEM

Umjesto da vodi računa o svojim javnim površinama, ulaže
novac u rekonstrukciju postojećih parkova i izgradnju novih,
Glavni grad decenijama nije uložio nijedan cent u svoje
najatraktivnije djelove. Tako je dio obale rijeke Morače
već uništen agresivnom gradnjom, dok se stotine hiljada
kvadrata stanogradnje i betona planira i na prostoru „Kasarne Morača“.

RJEŠENJE

Donijećemo jedinstveni plan obalnog područja, duž linije
Duklja - Mirkova varoš - Stara varoš, kako bi na najbolji
način zaštitili obalno područje rijeke Morače. Uredićemo
prostor Kasarne Morača, kako bi isti bio namijenjen isključivo rekreativnim, kulturnim i drugim javnim sadržajima.
Zgrade nekadašnje kasarne, koje datiraju još iz 1905.
godine renoviraćemo i prilagoditi za održavanje brojnih
kulturnih manifestacija. Zabranićemo bilo kakvu gradnju
u Njegoševom parku, ali i uložiti potrebna sredstva kako
bi Podgorica konačno dobila uređene i funkcionalne javne
površine koje mogu koristiti svi građani.

PROBLEM

Centar grada svakodnevno je opterećen saobraćajem, za
razliku od mnogih evropskih gradova koji smanjuju saobraćaj
u centru grada i isti pretvaraju u pješačke zone.

RJEŠENJE

Popločaćemo ulice u centru grada i kroz nekoliko faza,
centar naše Podgorice ćemo pretvoriti u pješačku zonu.
Prva faza projekta će biti zatvaranje za saobraćaj i popločavanje Bokeške ulice (od Bulevara Stanka Dragojevića
do Ulice Slobode) i Njegoševe ulice (od Bokeške ulice do
Bulevara Ivana Crnojevića). Prilaz kolima hitnih službi će
biti omogućen 24 časa, dok bi snabdijevanje ugostiteljskih objekata bilo moguće samo od 6 do 10 sati ujutro. U
sklopu prve faze predviđena je izgradnja velike podzemne
garaže na lokaciji Trga Balšića (sa nadzemnim parkovskim
površinama, mobilijarom i zelenilom) i prostora trenutnog
parkinga i atomskog skloništa, koja će omogućiti sljedeće
faze pretvaranja centra Podgorice u pješačku zonu.

PROBLEM

Podgorica je grad koji leži na pet rijeka, šta sadašnja vlast
nije iskoristila za dobro građana, niti građani imaju osjećaj
da žive u gradu koji ima prelijepe rijeke.

RJEŠENJE

Omogućićemo građanima da uživaju na obalama naših
rijeka. Izgradićemo šetalište i zonu za odmor i rekreaciju
uz Moraču, od pješačkog mosta Andrije Kažića u Zagoriču
do mosta Union bridge. Obnovićemo, urediti i osvijetliti
ušće rijeke Ribnice u Moraču, popularne Sastavke. Takođe,
završićemo započeto šetalište od Skalina do Stare banje
na Ribnici (knjižara „Karver“), čime će građani dobiti nekoliko kilometara šetališta neposredno uz rijeke Moraču i
Ribnicu. Uredićemo plaže na Morači, počev od plaže Galeb,
i omogućiti stvaranje novih zona za odmor i rekreaciju na
Zeti, Cijevni i Sitnici.

PROBLEM

Za razliku od većine evropskih gradova, Podgorica ni u 2018.
godini nema svoj zoološki vrt, niti je budžetskim sredstvima
planirala njegovu izgradnju u narednom periodu.

RJEŠENJE

U što kraćem roku izgradićemo i opremiti zoološki vrt, koji
će u velikoj mjeri obogatiti ponudu našeg grada. Shodno
preporukama PUP-a, prvi zoološki vrt će se nalaziti na
prostoru Lužnice (između Mareze i Komana), dok će detalji
biti razrađeni posebnom studijom lokacije. Zoo-vrt će biti
izolovan od saobraćajne buke, a biće koncipiran na način da
izložbeni prostor pokriva preko 60% parka, dok će ostatak
biti namijenjen zonama za odmor i rekreaciju posjetilaca.
Pored zoološkog vrta, stvorićemo preduslove za opremanje botaničke bašte na prostoru Farmaka, sa propratnim
pješačkim stazama i zonama za odmor.
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ЗЕЛЕНА ПОДГОРИЦА
ЗЕЛЕНА ПОДГОРИЦА
ПРОБЛЕМ

Образовне установе и друштво у цјелини, не посвјећују
довољно пажње развоју еколошке свијести код грађана.

РЈЕШЕЊЕ

Снажно ћемо се залагати да се, почев од предшколског
узраста, изврши допуна образовних програма питањима
из области заштите животне средине, тако да образовни
и укупан друштвени амбијент у којем стасавају нове
генерације буде најзначајнија инвестиција у очување
природе и одрживи развој. Уколико надлежно министарство не буде показало вољу за том врстом сарадње, град
ће о свом трошку организовати едукацију најмлађих о
значају еколошке свијести и одговорнијем односу према
животној средини.

ПРОБЛЕМ

Акти које Главни град доноси сведени су на пуко задовољавање форме, док надлежни органи свакодневно
дозвољавају или чак стимулишу уништавање природне
средине. Планови заштите животне средине су мртво
слово на папиру, а сем детаљних описа, град не предузима ништа како би енергичније заштитио свој природни
амбијент. Ваздух је загађен током највећег дијела године,
док црне тачке, попут КАП-а, корита ријека, застарјелог
Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и
великог броја септичких јама, деценијама представљају
пријетњу по здравље грађана Подгорице.

РЈЕШЕЊЕ

Сви планови и програми доносиће се са намјером прецизног
идентификовања проблема у овој области и одређивања
носилаца реализације пројеката, начина, рокова и извора средстава за реализацију планираних активности.
Извршићемо детаљну анализу црних еколошких тачака
у нашем граду и изабрати најбољи начин за њихово
санирање. Зауставићемо неконтролисану експлоатацију
шљунка и пијеска из корита Мораче и Цијевне и хитно
приступити ревитализовању тих дјелова, али и водити
посебна рачуна да ново Постројење (ППОВ) и пратећа
колекторска мрежа буду у складу са свим потребним и
строго дефинисаним еколошким критеријумима.
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ПРОБЛЕМ

У Главном граду је, према званичним подацима ГУП-а,
током 2012. године било око 602 хектара заштитних и парк
шума, док ће их превасходно због агресивне изградње
и бетонирања простора, 2025. године бити свега 448
хектара - односно, преко милион и по квадрата зелених
површина мање.

РЈЕШЕЊЕ

Учинићемо Подгорицу истинским зеленим градом, са
уређеним парковима и зеленилом, али и функционалним
просторима за одмор и рекреацију, који ће бити плућа
нашег града. Много више рачуна водићемо о пејзажном
уређењу нашег града, док ће фокус бити на пошумљавању аутохтоних врсти биљака. Покренућемо програм
„1 нова зграда = 100 нових садница дрвећа“ по коме ће
се сви инвеститори обавезати да за сваку нову зграду
Подгорици донирају 100 нових садница дрвећа. Само
на овај начин ћемо обезбиједити да наш град сваке
године добије више хиљада нових стабала дрвећа. Уз
изградњу нових и реконструкцију постоћих фонтани и
чесми, праћено интезивним и планским озелењавањем
нашег града, позитивно ћемо утицати на микро-климу
и високе љетње температуре.

EKONOMIJA I RAZVOJ

PROBLEM

Nepovoljan biznis ambijent i komplikovane administrativne
procedure otežavaju razvoj privatnog sektora. Umjesto da
njegujemo preduzetnički duh, koji se može razvijati samo
u društvu koje podstiče individualizam, slobodu mišljenja,
zdravu konkurenciju i pozitivno gleda na uspjeh svakog
pojedinca, vlast je dozvolila i stimulisala nepoštenu tržišnu
utakmicu i stvaranje tajkunskih monopola.

RJEŠENJE

Stvorićemo uslove i pružiti adekvatnu pomoć svim privrednicima za lakšim i dinamičnijim razvojem preduzetništva, kroz
besplatnu izradu biznis planova, pružanje pomoći prilikom
konkurisanja za dobijanje novčanih sredstava iz Državnog
fonda, IPA fondova i IPARD davanja za poljoprivrednike,
ali i stvoriti uslove za razvoj digitalnog preduzetništva.
Glavni grad mora ulagati u domaću pamet. Kroz stvaranje
dugoročne strategije i imenovanje profesionalnog a ne
partijskog menadžmenta, kao i saradnju sa obrazovnim
institucijama i raznim stručnjacima, postojeće gradske
kapacitete iskoristićemo za dodatno širenje trenutnog i
stvaranje novih biznis inkubatora, co-working prostora
(tzv. business hubs) i drugih modela dinamičnog razvoja
preduzetništva, prevashodno namijenjenih mladim ljudima.
Eliminisaćemo monopole i pružiti jednaku šansu privrednim
društvima i preduzetnicima, kroz obezbjeđivanje jasnih
uslova zdrave konkurencije

PROBLEM

Nedostatak Strategije ekonomskog razvoja Glavnog grada
najbolji je dokaz neodgovorne i ad hoc ekonomske politike koju godinama vodi aktuelna vlast. Ključni kapitalni
projekti se prepisuju decenijama a ne preduzimaju se bilo
kakve suštinske mjere da do njihove realizacije dođe. Takve
strategije i 3D prikazi služe isključivo u toku predizbornih
kampanja, kada se građani zatrpavaju istim i hiljadu puta
viđenim projektima, od kojih već nakon izbora - opet neće
biti ništa.

RJEŠENJE

Izradićemo Strategiju ekonomskog razvoja na lokalnom
nivou kojom bi se definisale smjernice održivog razvoja
privrede u Glavnom gradu. Razvoj našeg grada ne smije
biti neujednačen, već planski i sistemski uređen, pa je
neophodno definisati trenutno i željeno stanje, ali i način i
dinamiku ostvarivanja ključnih razvojnih smjernica Podgorice.
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PROBLEM

Mala i srednja preduzeća su opterećena parafiskalitetima,
koji značajno otežavaju njihovo poslovanje.

RJEŠENJE

Uvešćemo sistem praćenja svih naknada i taksi sa lokalnog
nivoa i ukinuti takse i naknade koje opterećuju biznis, a
obračunavaju se i sa lokalnog i sa državnog nivoa. Omogućićemo veće učešće privrednika prilikom donošenja odluka
koje su od značaja za poboljšanje uslova poslovanja. Iako
smo u prethodnom periodu uspjeli da smanjimo iznos
naknade za izgradnju i korišćenje komercijalnih objekata
kojima je omogućen pristup sa glavnog puta, zalagaćemo
se za ukidanje ove naknade jer je prepoznata kao značajna
biznis barijera.

PROBLEM

Nedostatak Garantnog fonda na nivou Gladnog grada.

RJEŠENJE

Uvešćemo Garantni fond na nivou Glavnog grada koji će
biti oslonac i stimulans za pokretanje i unapređenje biznisa,
posebno mladim nezaposlenim građanima, ženama i onima
koji žele da pokrenu porodični biznis.
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PROBLEM

Nesrazmjerno visoka cijena zakupa poslovnih prostora u
vlasništvu Glavnog grada, u odnosu na realne mogućnosti
malih i srednjih preduzeća.

RJEŠENJE

Prilagodićemo cijene zakupa poslovnih prostora u vlasništvu
Glavnog grada ekonomskoj moći malog i srednjeg biznisa
i omogućiti besplatnu zakupninu u prvoj godini poslovanja. Takođe, značajno ćemo unaprijediti postojeće stanje
gradskih poslovnih prostora i omogućiti njihovo korišćenje
u cjelosti, jer se dobar dio njih, prevashodno zbog lošeg
stanja izazvanog neodržavanjem, nije koristio godinama.

PROBLEM

Glavni grad je, u pokušaju krpljenja budžetskih rupa izazvanih
partijskim zapošljavanjima i neodgovornim poslovanjem,
podizao brojne poreze i takse na račun sopstvenih građana.
Tako je pored dupliranih lokalnih komunalnih taksi i stopa
poreza na nepokretnost (posebno za primarno stanovanje),
nedopustivo visoka, dok naplatu poreza dodatno otežava
i nedostatak registra novoizgrađenih stambeno-poslovnih
objekata.

RJEŠENJE

Smanjićemo stope poreza na nepokretnost, posebno za
primarno stanovanje i uvesti progresivnu stopu poreza na
nepokretnost, jer je pravedno da onaj ko ima više i plati
više. Izradićemo Registar novoizgrađenih stambenih objekata, kako bi svi investitori ili vlasnici tih objekata počeli
da plaćaju porez na nepokretnost shodno Zakonu o porezu
na nepokretnost.

PROBLEM

Proces legalizacije nelegalnih objekata na teritoriji Glavnog
grada je skup i komplikovan. Umjesto da se navedeni proces
riješi na ozbiljan i trajan način, gradska vlast ga godinama
zloupotrebljava u političke svrhe, kroz ucjenjivanje građana
i različite vrste pritisaka. Takav neiskren odnos samo je
produbio postojeće stanje i kulminirao velikim nezadovoljstvom građana.

RJEŠENJE

Pojednostavićemo i pojeftiniti postupak legalizacije nelegalnih
objekata i donijeti novu Odluku o komunalnim naknadama,
koja će omogućiti da se nelegalni objekti legalizuju po cijenama koje su prihvatljive i koje su u skladu sa ekonomskim
mogućnostima građana. Osnovni kriterijum za određivanje
visine cijene legalizacije ne smije biti samo zona u kojoj se
objekat nalazi, već se obračun mora uskladiti i sa brojnim
drugim faktorima, poput stepena komunalne opremljenosti objekta, dok se navedena cijena mora proporcionalno
umanjiti ukoliko je vlasnik komunalno opremanje vršio o
svom trošku.

PROBLEM

Najavljeno uvođenje komunalne naknade za održavanje
zajedničke komunalne potrošnje koju bi plaćali svi građani
i privredni subjekti koji su vlasnici bilo koje nepokretnosti.

RJEŠENJE

Nećemo dozvoliti uvođenje ove komunalne naknade jer bi
to bilo opterećenje za građane Glavnog grada i velika biznis
barijera u poslovanju. Kao nova gradska uprava iniciraćemo
izmjene postojećeg Zakona o komunalnim djelatnostima i
zaštitićemo interese građana Glavnog grada!
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ГРАДСКА ПРЕДУЗЕЋА
ЗЕЛЕНА ПОДГОРИЦА
ПРОБЛЕМ

Недостатак индивидуалних водомјера у стамбеним зградама са заједничким водомјерима, због чега велики број
домаћинстава плаћа далеко већи новчани износ од воде
коју утроши.

РЈЕШЕЊЕ

Донијећемо нову Одлуку о водоснадбијевању којом ћемо
обавезати привредно друштво Водовод да угради индивидуалне водомјере у стамбеним зградама са заједничким водомјерима како би напокон грађани који живе у
тим зградама почели да плаћају само оно што потроше.
Паркинг сервис - чији сервис?

ПРОБЛЕМ

Годишњи трошкови за зараде предузећа “Водовод и канализација” су превасходно због партијског запошљавања
и великог гомилања администрације, са износа од 1.5
милиона еура (током 2001. године), до данас порасли
на скоро 6 милиона еура! Упркос увођењу дигиталних
водомјера, који би смањили потребу за радном снагом,
број запослених у Водоводу наставља да се гомила, па је
у претходних неколико година увећан за скоро 200 нових
људи. Због таквог неодговорног пословања, Водовод није
у стању да финансира сопствене капиталне пројекте нити
да улаже у неопходну модернизацију мреже, па узима
велика средства из градског буџета. Упоредо са тиме,
управа Водовода годинама покушава да усвоји и нову
цијену воде, која је данас скупља чак пет пута - него што
је била током наведене 2001. године.

РЈЕШЕЊЕ

Урадићемо нову систематизацију радних мјеста у подгоричком Водоводу и утврдити стварне потребе тог
предузећа, шта је уједно и основни предуслов неопходне
реорганизације. Обуставићемо процес повећања цијене
воде и омогућити да Водовод, као предузеће са великим
годишњим примањима, опет буде у стању да финансира
највећи дио сопствених капиталних пројеката.
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ПРОБЛЕМ

Пројекцијом дугорочног снадбијевања водом, коју је
1997. године радио тим професора са Грађевинског
факултета и других стручњака, било је предвиђено да
се правилним улагањем у хидротехничке инсталације
и водоводну мрежу, тадашњи губици од 35% до 2021.
године могу смањити на свега 25%. Умјесто тога, неодговорним пословањем градских власти губици на мрежи
данас износе огромних 48.8%, због чега Главни град
годишње просипа воду у вриједности од 7 милиона еура!

РЈЕШЕЊЕ

Улагања у реконструкцију и доградњу постојеће водоводне мреже, али и друга приоритетна улагања са циљем
смањења огромних губитака, биће вршена у складу са
новом Стратегијом развоја водоводног система. Замијенићемо све азбестно-цементне цијеви, које могу утицати
на здравље људи, и модернизовати водоводну мрежу.
Проширићемо постојеће капацитете резервоарског простора и обновити потребна пумпна постројења.

ПРОБЛЕМ

Скоро 90 одсто од укупних прихода које је предузеће
“Паркинг сервис” остварило путем наплате паркинга и
рада паук службе у посљедњих шест година утрошено
је на зараде запослених у том предузећу. Поред тога,
град је узурпирао паркинг мјеста у одређеним старијим
блоковима, који наплаћује грађанима који су та паркинг
мјеста суштински откупили приликом куповине својих
стамбених објеката. Одлука о јавним паркиралиштима се
не спроводи на ваљан начин, због чега се велики број
грађана оправдано буни, док предузеће није у стању да
финансира изградњу нових надземних и подземних гаража,
које су пријеко потребне у одређеним дјеловима града.

РЈЕШЕЊЕ

Иницираћемо хитне измјене Одлуке о јавним паркиралиштима и пратећег елабората, којима ћемо укинути наплату паркинга у одређеним дјеловима града, како би се
услуге паркирања наплаћивале искључиво у центру града
и у пословним блоковима, радним данима у периоду од 7
до 18 часова. Снажније ћемо подржати пројекат “Смарт
паркинг” и уградити сензоре на свим јавним паркиралиштима, како би грађани путем мобилне апликације или
wеб адресе у сваком тренутку и без губљења времена
могли да знају која паркинг мјеста су слободна.

ГРАДСКА ПРЕДУЗЕЋА
ПРОБЛЕМ

У Подгорици нема довољно паркинг мјеста у близини
школа, вртића, болница, домова здравља и других јавних
установа, па се испред истих свакодневно дешавају саобраћајни колапси, приликом којих грађани беспотребно
губе вријеме и живце. Такође, нема довољно паркинг
мјеста за особе са инвалидитетом, док су и постојећа
паркинг мјеста често угрожена од стране несавјесних
возача.

РЈЕШЕЊЕ

Пратићемо потребе грађана и реаговати у складу са њима,
како би се саобраћај у што краћем року и на ефикасан начин растеретио. Плански ћемо управљати развојем града
и у складу са њим обезбједјивати адекватан број паркинг
мјеста, посебно у околини важних објеката и јавних установа. Обезбиједићемо већи број паркинг мјеста за особе
са инвалидитетом и поред утврђених санкција, покренути
процес едукације грађана, како би што боље разумјели
- због чега није праведно узурпирати та паркинг мјеста.

ПРОБЛЕМ

Текући трошкови подгоричког предузећа „Чистоћа“
онемогућавају било каква озбиљнија улагања у модернизацију опреме, квалитетније одржавање и куповину
нових камиона за одвоз смећа. Рачуни за одвоз смећа
се обрачунавају на погрешан начин, у истом износу за
све градске зоне и без пратећих коефицијената, док је
укупан процес плаћања спор и неефикасан.

РЈЕШЕЊЕ

Професионализоваћемо менаџмент подгоричке „Чистоће“ и омогућити потребан заокрет, када је у питању
функционисање тог предузећа. Прилагодићемо постојећи
распоред контејнера, али се и фокусирати на савремене
технологије прикупљања смећа, кроз замјену постојећих
отворених - новим и еколошки прихватљивијим подземним контејнерима. Праведније ћемо обрачунати цијену
одвоза смећа, али и омогућити грађанима да путем
градске мобилне апликације или на wеб страници могу
плаћати наведену услугу. Улагаћемо у куповину нових и
модерних камиона, али и реконструкцију и квалитетније
одржавање постојећег возног парка.

ПРОБЛЕМ

Док уређене државе попут Норвешке, увозе туђи и користе
свој отпад за рециклирање и производњу електричне
енергије, у Подгорици постоје бројне дивље депониије
на којима се неконтролисано одлаже комунални отпад и
са којих се по читавом граду преносе тешко разградиве
пластичне кесе и шире непријатне мирси, што утиче на
ружну слику нашег града, како за становнике, тако и за
туристе.

РЈЕШЕЊЕ

Стимулисаћемо селективно одлагање свих врсти отпада
(пластика, стакло, хемија и др.) и додатно развијати капацитете за рециклажу. Инсистираћемо да трговински ланци
и маркети са садашњих пластичних кеса, у што краћем
року пређу на одговарајуће папирне и лако разградиве
кесе, у складу са стандардима Европске уније (ЕУ).
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POLJOPRIVREDA
PROBLEM

Nedovoljno zaštićeni prirodni resursi od nekoliko vrsta
zagađenja kao i od neadekvatne eksploatacije.

RJEŠENJE

Očuvanje postojećih resursa i njihovo racionalno korišćenje uz konstantnu prevenciju od zagađenja kao i redovno
kontrolisanje svih potencijalnih zagađivača uz propisivanje
kaznenih odredbi za eventualno učinjenu štetu.

PROBLEM

Nedostatak proizvodnih i skladišno-doradnih kapaciteta

RJEŠENJE

Investiraćemo u gradnju novih kapaciteta za skladištenje
proizvoda, gradnju hladnjača sa plus i minus režimom čuvanja, gradnju fabrike za proizvodnju profesionalnih i hobi
plastenika. Izgradićemo fabriku za preradu voća i povrća
u čijem sastavu će se nalaziti savremeni doradni centar sa
nekoliko linija za kalibriranje, sortiranje i pakovanje proizvoda.

PROBLEM

Nemogućnost kreditiranja registrovanih poljoprivrednih
gazdinstava.

RJEŠENJE

Stvaraćemo potrebne i efikasne pretpostavke za značajnije
kreditno podsticanje razvoja poljoprivrede kako bi se na
taj način stvorili uslovi za prijeko potrebnu modernizaciju
mehanizacije, povećanje obradivih površina, proširivanje
kapaciteta da smještaj i ishranu stoke, primjenu dobre
poljoprivredne prakse i unapređenje agrotehničkih mjera.
Garancija za ovakvo shvatanje agrarne politike jesu povoljna klima, sačuvano poljoprivredno zemljište, više od 200
sunčanih dana u toku godine, očuvani i izdašni vodni resursi
kao i značajne površine pogodne za ispašu.

PROBLEM

Nedovoljno operativna vodovodna mreža u ruralnom području.

RJEŠENJE

Izgradićemo vodovode na svim seoskim područjima, rekonstruisati postojeće koji svojim kapacitetima ne odgovaraju
potrebama stanovništva i podići nivo sanitarne zaštite
vodoizvorišta u cilju očuvanja zdravlja stanovništva.

22

PROBLEM

Neplanska proizvodnja i nedefinisane mogućnosti otkupa
i plasmana proizvoda.

RJEŠENJE

Obezbijedićemo organizovan otkup svih vrsta poljoprivrednih
proizvoda u toku cijele godine, naročito voća i povrća, stočnog
fonda, aromatičnog i začinskog bilja. Zaustavićemo pritom
uvoznički lobi koji uništava našeg domaćina, demotiviše ga
i uzrokuje povećanje neobradivih poljoprivrednih površina.

PROBLEM

Nepostojanje savremenih pijaca na područjima Glavnog
grada u kojima stanuje značajan broj stanovnika.

RJEŠENJE

Izgradićemo zelene pijace sa svim pratećim sadržajima i
mobilijarom u Zagoriču, Tološima, Zabjelu, Golubovcima i
Tuzima uz uvažavanje potrebe za postojanjem pozicija za
prodaju sopstvenih poljoprivrednih proizvoda i proizvoda
bio i organskog porijekla.

POLJOPRIVREDA
PROBLEM

Nehigijenski uslovi prometa u Distributivnom centru.

RJEŠENJE

Poboljšaćemo uslove za promet poljoprivrednih proizvoda
u Distibutivnom centru na Tuškom putu, unaprijediti higijenu, povećati broj prodajnih mjesta namijenjenih velikim
proizvođačima i sniziti cijene ulaska i parkinga.

PROBLEM

Zapostavljeni proivođači vinskih i stonih sorti grožđa.

RJEŠENJE

Stimulisaćemo proizvođače vina i stvarati uslove za gradnju
malih vinarija, nabavku neophodne opreme za proizvodnju
i čuvanje vina i tržišnu promociju vina malih serija i vina sa
zaštićenim geografskim područjem. Omogućićemo skladištenje i savremenu doradu i pakovanje stonog grožđa za
prodaju na lokalnom, nacionalnom i inostranom tržištu.

PROBLEM

Zapostavljena stočarska proizvodnja na predjelima Glavnog
grada koje odlikuje veća nadmorska visina.

RJEŠENJE

Obezbijedićemo uslove za korišćenje poljoprivrednih potencijala Pipera i Kuča kao područja čiji su resursi bili van
fokusa pažnje nosioca lokalne agrarne politike. Pomagaćemo gradnju malih farmi, mini fabrika za proizvodnju raznih
vrsta sireva i mini mljekara.

PROBLEM

Najveći poljoprivredni resurs Podgorice u priobalnom
području Skadarskog jezera nije stavljen u funkciju poljoprivredne proizvodnje.

PROBLEM

Zapostavljena proizvodnja voća i podizanja savremenih
voćnih zasada.

RJEŠENJE

Stvaraćemo uslove za podizanje intezivnih zasada jabuke,
breskve i trešnje sa modernim sistemom za navodnjavanje
i protivgradnim mrežama. Formiraćemo udruženje voćara
i pomoći gradnju ULO hladnjača.

RJEŠENJE

Uz korišćenje Evropskih fondova i u saradnji sa susjednom
Albanijom regulisaćemo nivo Skadarskog jezera i na taj
način omogućiti cjelogodišnju proizvodnju na području od
17000 hektara najplodnije zemlje u Zeti i Malesiji i spriječiti ponavljanje poplava koje su pričinjavale veliku štetu u
priobalnom području.
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ЛОКАЛНИ САОБРАЋАЈ
ЗЕЛЕНА ПОДГОРИЦА

ПРОБЛЕМ

Прије седам година, Главни град је израду Студије дугорочног развоја јавног градског и приградског саобраћаја
платио 150.000 еура, да би неколико година након
тога утврдио да је иста бескорисна и нефункционална.
Сада је у току израда нове студије, за додатних 300.000
еура, док су аутобуси који саобраћају Главним градом
неусловни и стари.

РЈЕШЕЊЕ

Новом студијом ће бити детаљно обухваћене потребе свих
грађана Главног града, како у градском језгру, тако и у
приградским насељима. Водићемо рачуна о екологији
нашег града, па ћемо створити све претпоставке да се
у градским линијама постојећи возни парк замијени са
новим, модерним возилима који задовољавају строге и
јасне еколошке критеријуме.
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ПРОБЛЕМ

Упркос чињеници да се Подгорица значајно ширила у
протеклих пар деценија, линије којима саобраћају градски
аутобуси су доминантно остале исте, па не задовољавају
потребе грађана свих дјелова града.

РЈЕШЕЊЕ

У складу са препорукама Студије, увешћемо нове линије
и прилагодити постојеће, како би на квалитетан начин
повезали све дјелове нашег града. То је и једна од кључних
потреба грађана Подгорице, посебно узимајући у обзир
чињеницу да добар дио њих мора мијењати неколико
линија и аутобуса, губећи огромно и драгоцјено вријеме
како би дошли до жељене локације.

ЛОКАЛНИ САОБРАЋАЈ
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Аутобуси у Главном граду су стари чак и до 37 година,
па нису прилагођени, еколошки прихватљиви и безбједни. Немају потребну климатизацију, нити су опремљени
другим додатним садржајима, па грађани користе јавни
превоз само у нужној потреби.

РЈЕШЕЊЕ

Главни град ће субвенцијама помоћи локалне превознике да изврше набавку нових возила који задовољавају
потребе свих грађана, посебно осврћући се на лица са
инвалидитетом. Такође, потребно је извршити и замјену свих комби возила, који саобраћају у приградским
насељима.

Аутобуска стајалишта нису адекватно уређена, нити
садрже потребне мапе и прецизан ред вожње, како
би грађани у сваком тренутку могли знати када долази
наредни аутобус и у ком правцу се креће.

РЈЕШЕЊЕ

Изградићемо нова аутобуска стајалишта, према строгим
и јасним стандардима европских земаља, са потребним
клупама и заштитним тендама. Обезбиједићемо да на
сваком стајалишту грађани могу купити електронску
карту, са којом ће моћи да промијене више превоза, по
приступачним цијенама.

ПРОБЛЕМ

У Подгорици се због лошег планирања простора и саобраћаја, свакодневно дешавају закрчења саобраћаја
(попут оних у улици Војислављевића, на Кривом мосту,
Градском гробљу Чепурци, у дијелу Старе вароши итд.),
док постојећа путна мрежа није адекватно одржавана.

ПРОБЛЕМ

РЈЕШЕЊЕ

У улици Војислављевића изградићемо булевар, од кружног
тока према Зети, до кружног тока никшићко-цетињске
раскрснице. Изградња још једног моста у наставку
Улице Марка Радовића, до Улице 8. марта, растеретио
би саобраћај на Кривом мосту. Изградњом подвожњака
повезаћемо булевар Саве Ковачевића и булевар Јосипа
Броза на Старом аеродрому, али и наставити изградњу
булевара Пера Ћетковића, према Врелима Рибничким.
Изградња булевара Вељка Влаховића (кружни ток на
Конику, поред кампа ФСЦГ) до пута према Тузима ће бити
један од приоритета, а изградићемо булевар и према
Тузима. Потребно је наставити изградњу булевара на
Златици и у што краћем року изградити булевар према
Марези.

Улице у Подгорици су често лоше означене, табле са
називима и бројевима улица су неријетко на слабо видљивим мјестима или их уопште нема.

РЈЕШЕЊЕ

На свакој раскрсници у граду на семафорима или стубовима јавне расвјете биће постављене табле/путокази са
називом улице и бројевима који се налазе у том правцу.
На примјер „Улица слободе / од 1 до 5“. Овакво рјешење
је већ присутно у модерним европским градовима и
доста ће олакшати орјентацију туристима и гостима у
Подгорици. Такође постојећи називи улица и бројеви ће
бити обновљени и постављени на видљивим мјестима.
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ZAPOŠLJAVANJE
PROBLEM

Društvena briga o nezaposlenima je na neshvatljivo niskom
nivou, dok je degradiranje statusa i uloge službi za zapošljavanje neprihvatljivo.

RJEŠENJE

Zalagaćemo se da se vrati odgovarajuća društvena briga
o nezaposlenima, jer je nezaposlenost najakutniji problem
u crnogorskom društvu. Vratićemo ulogu službe za zapošljavanje kao stručne institucije koja treba da obezbijedi
stručnu, kvalitetnu i profesionalnu ulogu u: posredovanju
između poslodavca i radnika; stručnoj pripremi radnika za
zapošljavanje; programskom usklađivanju sistema obrazovanja i plana potreba poslodavaca za radnicima; materijalno-pravnoj zaštiti nezaposlenih i drugim segmentima.

PROBLEM

Nedopustiv odnos prema razvoju informacionih tehnologija
i informacionih sistema sa naglaskom na razvoj softverske
industrije kao šanse za nova zapošljavanja mladih školovanih kadrova.

RJEŠENJE

Stvaraćemo prostorne i druge uslove za razvoj informacionih
tehnologija posebno razvoj i implementaciju informacionih sistema sa naglaskom na razvoj softvera, softverske
industrije za domaće i strano tržište što je značajna šansa
za zapošljavanje mladih školovanih kadrova. To savremeni
svijet prepoznaje kao značajnu šansu kako za dalji razvoj,
tako i za nova zapošljavanja.

PROBLEM

Zapošljavanje na crno kao produkt anarhije i nezakonitog
poslovanja.

RJEŠENJE

Stvaraćemo ekonomske, zakonske i druge preduslove da
se anarhija i nezakonito poslovanje transformiše u legalan
rad i zakonit radni odnos sa svim pravima zaposlenih koje
garantuje zakon.
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PROBLEM

Evidentne su brojne zloupotrebe u dijelu privatno-javnih
partnerstava u Glavnom gradu, ali i zloupotrebe posebnog
zapošljavanja u političke svrhe koje finansira i podstiče IRF.

RJEŠENJE

Insistiraćemo da se privatno javno partnerstvo uredi Zakonom, čime će se obezbijediti da resursi Glavnog grada
(posebno prostor kao najznačajniji resurs) budu u funkciji otvaranja novih radnih mjesta. Spriječićemo evidente
zloupotrebe u funkcionisanju IRF-a i obezbijediti da se
sredstva plasiraju u razvojne programe koji obezbjeđuju
novo produktivno zapošljavanje.

PROBLEM

Evidentno rješavanje problema nezaposlenosti kroz administrativno zapošljavanje degradira razvoj i vuče zemlju u
nezavidan ekonomski položaj.

RJEŠENJE

Stvaraćemo uslove za otvaranje novih radnih mjesta kroz
afirmaciju privatne inicijative, razvoj proizvodne privrede
i na toj osnovi radno intezivnih oblasti privrede što jedino
može obezbijediti produktivno zapošljavanje.

ZAPOŠLJAVANJE
PROBLEM

Nerazvijeno selo, seoska infrastruktura, planska i organizovana proizvodnja i obavezan otkup.

PROBLEM

Zabrinjavajuća pravna zaštita zaposlenih, posebno zaštita
na radu i prava zaposlene ženske radne snage, kojima
društveni obrazac nepravedno nameće i obavezu besplatnog kućnog rada.

RJEŠENJE

RJEŠENJE

Stvaraćemo uslove za rješavanje problema nezaposlenosti,
podsticajem razvoja sela i seoske infrastrukture što je uslov
za kvalitetniju proizvodnju na seoskom području koristeći
prirodne resurse određenog područja. Proizvodnja voća i
povrća, mesa mlijeka i mliječnih proizvoda, ljekovitog bilja
i s tim u vezi otvaranje pogona za preradu mesa, preradu
voća i povrća, ljekovitog bilja i dr.

Zalagaćemo se da se kroz nova zakonska rješenja posebno
iz radno-pravnih odnosa i zaštite na radu, u najvećoj mjeri
zaštite zaposlene žene, koje važeći pravni propisi ne štite
u dovoljnoj mjeri, niti ih stimulišu da se ostvare kao majke.
Radna prava žena se narušavaju na svakom koraku, od strane
poslodavaca i države, pa im se ne ostavlja ni približno prostora da stvore neophodnu ekonomsku nezavisnost. Žene
ne smiju biti diskriminisane i eksploatisane na takav način,
pa je poboljšavanje njihovog položaja jedan od najbitnijih
zadataka crnogorskog društva.

PROBLEM

Zapuštenost i neprilagođenost postojećih industrijskih
zona koje bi morale biti u funkciji proizvodnje, razvoja i
zapošljavanja.

RJEŠENJE

Postojeće industrijske zone dodatno ćemo opremiti neophodnom infrastrukturom i stvoriti planske pretpostavke
da svaki investitor koji ima biznis projekat za otvaranje
biznisa po ubrzanoj proceduri dobije dozvole iz nadležnosti
Glavnog grada i po tom osnovu otvara nova radna mjesta
i zapošljava nezaposlena lica.

PROBLEM

Komplikovan i usporen proces registracije novih firmi,
posebno proizvodnih.

RJEŠENJE

Obezbjedićemo da se registracija novih firmi obavlja efikasno i po skraćenoj proceduri posebno ako nove firme
obezbjeđuju proizvodnju a time i produktivno zapošljavanje
posebno mladih školovanih kadrova.

PROBLEM

Prema evidenciji nezaposlenih lica očito je da je broj mladih
sa fakultetskom diplomom, broj magistara i doktora nauka
zabrinjavajući.

RJEŠENJE

Kroz razvoj ćemo stvarati uslove da mladi školovani kadrovi
dobiju šansu i da oni sa svojim znanjem budu dio ambijenta i da svojim znanjem i svojom kreativnošću budu dio
procesa produktivnog zapošljavanja kako bi nakon obavljenog pripravničkog staža dobijali novo zaposlenje a ne
da se vraćaju na biro rada. Sa druge strane, našu brigu o
nezaposlenima ćemo kroz brojne mehanizme i kvalitetniju
materijalno-pravnu zaštitu, podići na najveći nivo.
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ОБРАЗОВАЊЕ
ЗЕЛЕНА ПОДГОРИЦА

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недовољни просторни капацитети предшколских установа
на територији Главног града у односу на интересовање
за упис.

РЈЕШЕЊЕ

Због велике пребукираности постојећих вртића, неодложна је изградња нових јавних предшколских установа.
Нарочито у густо насељеним подручјима у којима до сада
нису постојали – Тузи, Златица, Блок 6, али и у новим
неплански изграђеним насељима у којима је дошло до
изградње објеката вишепородичног становања који није
праћен развојем других програмских садржаја, неопходних за функционисање урбаног насеља (насеља у
захвату Мјесне заједнице 1. мај, као што је Сити кварт).
Предшколске објекте је неопходно обезбиједити у капацитетима не мањим од 7,5 м² по дјетету (према стандарду
ПУП-а), док основне школе морају бити пројектоване
према стандарду: 6,0 м² по дјетету.
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Због тренда изградње нових стамбених блокова на територији Главног града који немају никакву инфраструктуру,
евидентна је огромна преоптерећеност основних школа.

РЈЕШЕЊЕ

Са надлежним министарством саградићемо нове основне
школе, у насељеним подручијима у којим до сада нису
постојале (Горња Горица, Толоши), као и у ново насталим
блоковима (Сити Кварт), како би растеретили постојеће.
Главни град ће за ове потребе додјељивати бесплатне
локације и стимулисати јефтину изградњу ослобађањем
од доприноса за комунално уређење грађевинског
земљишта.

ПРОБЛЕМ

За спремање једног ђака за школу потребно је издвојити
огромна новчана средства.

РЈЕШЕЊЕ

Залагаћемо се за систем бесплатних уџбеника, бесплатне
књиге, школски прибор и ђачке торбе (за сву дјецу од II
до IX разреда основне школе).

ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОБЛЕМ

Лоше стање постојећих објеката васпитно образовних
установа

РЈЕШЕЊЕ

Како би услове за похађање наставе учинили неупоредиво
квалитетнијим залагаћемо се и за обнављање, реновирање
опремање текуће и инвестиционо одржавање постојећих
основних школа (преуредићемо школска игралишта,
реновирати фискултурне сале, шкоске библиотеке) као и
за адаптацију, доградњу, надградњу постојећих средњих
школа (машинске школе и других).

ПРОБЛЕМ

Недовољн капацитет Гимназије „Слободан Шкеровић“, у
односу за заинтересованост свршених основаца.

РЈЕШЕЊЕ

Са надлежним министарством саградићемо нову Гимназију у дијелу града преко Мораче и на тај начин растеретити постојећу. Пројекат изградње друге подгоричке
гимназије је један од приоритета, а залагаћемо се и за
изградњу стручних школа на подручијима у којима је то
неопходно – Коник, Тузи.

ПРОБЛЕМ

Недостатак адекватне опреме за практичну наставу.

РЈЕШЕЊЕ

Залагаћемо се за набавку неопходне опреме по најсавеменим стандардима за практичну наставу средњих
стручних школа.

ПРОБЛЕМ

Незапосленост младих и недовољна буџетска улагања
у младе.

РЈЕШЕЊЕ

Како би повећали конкурентност приведе и смањили
незапосленост у Главном граду (посебно младих) и створили услове за њихову бољу перспективу, настојаћемо
да у сарадњи са надлежним министарством ускладимо
образовни систем са потребама града и времена у којем
живимо. Са великим поносом додјељиваћемо стипендије
из буџета Главног града најуспјешним ученицима, као и
стипендије за дефицитарна занимања. А најталентованима
ћемо дати заслужено мјесто. Помоћ за школовање из
буџета Главног града добијаће сва дјеца из материјално
угрожених породица (корисници социјалне помоћи), дјеца
са сметњама у развоју и инвалидитетом, која образовање
стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП).

29

MLADI I SPORT
PROBLEM

Izgradnja istočne tribine i konačno zaokruživanje infrastrukture
Stadiona pod Goricom pominje se više od decenije, a
Glavni grad suštinski nije uradio ništa kako bi se gradski
stadion u potpunosti završio. Postojeće tribine su već
zrele za rekonstrukciju i renoviranje a ne zadovoljavaju ni
potreban broj sjedjećih mjesta, posebno za velike klubske
ili nacionalne mečeve.

RJEŠENJE

Na bazi preporuka Studije izvodljivosti sa idejnim rješenjem
za izgradnju istočne tribine, pokrenućemo potrebne
procedure i konačno započeti izgradnju tog dijela Stadiona
pod Goricom. Rekonstruisaćemo postojeće kapacitete i
prilagoditi ih potrebnim FIFA i UEFA standardima, kako bi
građani Podgorice mogli uživati u kvalitetnom fudbalu na
svom gradskom stadionu.

PROBLEM

PROBLEM

Uprkos velikom interesovanju građana za mečeve crnogorske
fudbalske reprezentacije i čestim učešćima na evropskim i
svjetskim takmičenjima naših reprezentativaca, naša država
još uvijek nema potrebni nacionalni stadion, koji bi mogao
da primi veći broj zainteresovanih gledalaca od postojećeg
gradskog stadiona u Podgorici.

RJEŠENJE

Podgorica zaslužuje i mora imati nacionalni stadion po FIFA
standardima, na kojem će fudbalska reprezentacija Crne
Gore dočekivati druge fudbalske reprezentacije. Glavni grad
naše države zaslužuje stadion za ponos, sa minimalnim
kapacitetom od 25.000 mjesta, za mečeve fudbalskog
nacionalnog tima. U saradnji sa Fudbalskim savezom Crne
Gore (FSCG), stvorićemo sve potrebne pretpostavke da se
bez odlaganja krene u izgradnju takvog značajnog sportskog
objekta. Grad će biti pouzdan partner u čitavom procesu,
ali i proaktivna zainteresovana strana, pa će pružiti svu
neophodnu pomoć da se do odabira lokacije i početka
izgradnje dođe u u što kraćem roku.
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Umjesto da glavnu riječ u “Fudbalskom klubu Budućnost”
vode dokazani stručnjaci, njime godinama na netransparentan
način upravljaju političari koji sebi daju za pravo da se
miješaju u svaki segment funkcionisanja kluba, pa presudno
utiču i na loše stanje u njemu. Formalno upravljanje klubom
dodjeljuje se biznismenima bliskim DPS-u, dok predstavnici
gradske uprave i dalje donose sve značajne odluke za klub.
Najvatrenijim navijačima kluba se ne pruža ni približno
dovoljna podrška, za bezrezevno praćenje kluba i organizovano
navijanje. Finansijski izvještaji kluba su nedostupni javnosti
a na dnevni red Skupštine Glavnog grada nisu dolazili još
od 2006. godine

RJEŠENJE

Više nijedan političar ili profiter neće voditi glavnu riječ u
“Fudbalskom klubu Budućnost”. Menadžment kluba će biti
sastavljen isključivo od dokazanih fudbalskih stručnjaka i
njihovih saradnika, uz obavezno učešće najbrojnije navijačke
grupe, dok će svaki segment poslovanja biti dostupan javnosti
i objavljivan na sajtu kluba i Skupštine Glavnog grada. Navijači
će dobiti bolje uslove za rad i funkcionisanje, kako bi i njihova
nesebična podrška na mečevima u zemlji i inostranstvu bila
snažnija, a rezultati kluba bolji. Uložićemo novac i u širenje
kapaciteta kluba, ali i zainteresovati potencijalne investitore
da pomognu razvoju gradskog kluba i njegovom efikasnijem
funkcionisanju. Klub ćemo vratiti građanima i njegovim
navijačima, a zauvijek uzeti iz ruku nedobronamjernih
političara, koji su ga decenijama sebično doživljavali kao
svoju igračku.

MLADI I SPORT
PROBLEM

Poražavajuća je činjenica da je Glavni grad jedne od najboljih
vaterpolo reprezentacija dobio zatvoreni bazen tek 2018.
godine, nakon skoro tridesetogodišnjeg čekanja na neophodnu
rekonstrukciju. Liše njega, ne postoji nijedan drugi zatvoreni
bazen javnog karaktera koji bi mogli da koriste građani
Podgorice.

RJEŠENJE

Obezbijedićemo uslove za izgradnju novog zatvorenog
bazena, sa svim propratnim sadržajima, koji bi mogao
zadovoljiti sve zainteresovane korisnike. Kroz poboljšanje
te infrastrukture, stvorićemo uslove i za formiranje prvog
vaterpolo gradskog kluba, koji će moći da pohađaju djeca i
odrasli, svih uzrasta, a koji će nesmetano moći da učestvuje
na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

PROBLEM

Ne postoje jasno definisani kriterijumi za izdvajanje budžetskih
sredstava za finansiranje sportskih klubova, niti su ta
sredstva na zadovoljavajućem nivou.

RJEŠENJE

Iz budžeta se moraju izdvajati mnogo veća sredstva za
sport u Glavnom gradu, kako bi se pružili svi potrebni uslovi
sportskim klubovima da nesmetano funkcionišu i ostvaruju
dobre rezultate. Ta sredstva moraju biti podsticaj svim
klubovima da animiraju i što veći broj djece i mladih, kako
bi se bavili sportom. Napravićemo jasan i detaljan pravilnik
o dodjeli novčanih sredstava, kako bi se ona distribuirala na
pravedan i unaprijed definisan način, na zadovoljstvo svih.
Klubovi iz Glavnog grada blijeda su slika onih klubova koji
su dominirali širim i evropskim krugovima u prošlosti, zbog
čega ćemo se snažno zalagati za njihov oporavak, kako bi
opet bili naši regionalni i evropski brendovi. Pomagaćemo
na sve načine izlazak iz krize klubova koji su mnogo radosti
donijeli svim građanima Podgorice.

PROBLEM

PROBLEM

Motivacija i podsticaj nevladinog sektora za doprinos sportu
i sadržajnijem životu u Podgorici je na jako niskom nivou.

RJEŠENJE

NVO sektor mora imati značajniju podršku u obogaćivanju
grada sportskim sadržajima i animacijom, prije svega
kod djece i mladih koji su zainteresovani bavljenjem kako
rekreativnog, tako i profesionalnog sporta. Pružićemo
maksimalnu podršku NVO sektoru kako bi sport u našem
gradi učinili masovnijim, sadržajnijim i boljim.

Iako će ubrzo dobiti status punopravne Opštine, Tuzi i dalje
nemaju sopstvenu sportsku halu, koja može zadovoljiti potrebe
građana sa tog područja, zainteresovanih za bavljenjem
dvoranskih sportova.

Izgradićemo sportsku halu u Tuzima, sa svim drugim
potrebnim sadržajima, kako bi građani Tuzi konačno dobili
prostor za rekreaciju i razvijanje sporta.

PROBLEM

Odbojkaški klub Budućnost, iako je nekada bio najtrofejniji
klub u državi, šampion i redovan učesnik Lige šampiona,
nalazi se u velikoj finansijskoj i organizacionoj krizi.

RJEŠENJE

Prepuna sala “Sportskog centra Morača” i šampionski pehari
bili su zaštitni znak “OK Budućnosti”, zbog čega odbojka kao jedan od popularnijih sportova u Podgorici - zaslužuje
drugačiji i daleko odgovorniji odnos. Omogućićemo najbolje
uslove za vraćanje podgoričke odbojke, na put koji naš grad
i klub zaslužuju.

RJEŠENJE

PROBLEM

Nedostatak Centra za mlade, kao i organizacije za mlade i
sport unutar sistema lokalne uprave.

RJEŠENJE

U okviru lokalne uprave mora postojati kancelarija koja će biti
posvećena razvoju sporta i mladih u sportu. Omogućićemo
otvaranje kancelarije i organizacije u okviru lokalne uprave
kako bi mladi i sport imali svu neophodnu pomoć za pravilan
razvoj i bavljenje sportom. Izgradićemo i evrospki centar za
mlade koji će se osim sporta baviti i kulturnim i edukativnim
sadržajima za mlade, kao i za aktivnosti mladih u okviru
Glavnog grada.
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ТУРИЗАМ ЗЕЛЕНА ПОДГОРИЦА

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Упркос чињеници да се стари затвор Јусовача налази у
градском власништву и да је још 1979. године уписан
као културно добро треће категорије, град деценијама
није улагао било каква средства како би се тај објекат
реконструисао и прилагодио употреби. Простор Јусоваче
налази се на површини од скоро четири хиљаде квадрата,
а потиче још из времена турске окупације.

РЈЕШЕЊЕ

Створићемо све потребне услове и у што краћем року кренути у процес неопходне реконструкције бившег затвора
Јусовача. Са обзиром на велики културни и историјски
значај Јусоваче, али и добру позицију (непосредна близина жељезничке и аутобуске станице), туристички ћемо
валоризовати стари затвор и повезати га са Сахат кулом
и Старом Вароши. Главни град коначно мора показати
бољи и одговорнији однос, према сопственој историји
и споменицима културе.
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Број туристичких ноћења у Главном граду је на забрињавајуће ниском нивоу, док сам град оствари мање од 2%
од укупног државног прихода од туризма, на годишњем
нивоу. Просјечно задржавање туриста у нашем граду је
мање од два дана, шта довољно говори о изузетно слабој
туристичкој понуди коју им наш град нуди. Културни и
историјски споменици Подгорице су неуређени и слабо
приступачни, а град деценијама не улаже неопходан новац
у реконструкцију одређених културних и археолошких
добара, како би се она могла и туристички валоризовати.

РЈЕШЕЊЕ

Обиљежавање, означавање и инсистирање на валоризацији
заборављених, потиснутих и обезвријеђених културно
- историјских споменика Подгорице, као што су Стара
Варош и древни град Дукља. Њиховом реконструкцијом,
ревитализацијом, изградњом потребног туристичког
мобилијара, као и наглашавањем и истицањем њихових
важности кроз разне публикације, фељтоне и флајере,
али и уџбеницима за основну школу, вратили бисмо
им значај и мјесто које заслужују. Такође, потребно је
уложити већи новац у наставак конзервације и рестаурације древне тврђаве Депедоген, на ушћу Рибнице у
Морачу (подручје Саставака), како би се историјско језгро
Старе Вароши увезало на квалитетан начин. Потребно
је и сачувати вјековима стар Табачки мост, на узводном
дијелу Рибнице, који је жртва инвеститорског урбанизма
и чији се културни и историјски значај мора његовати.

ТУРИЗАМ
ПРОБЛЕМ

Тврђава Лесендро на Скадарском језеру има богату историју, а за њу се уско везује и животна прича Петра II
Петровића Његоша. Умјесто да је Главни град, у сарадњи
са Министарством културе, уложио макар минималне напоре да реконструише и конзервира тврђаву Лесендро,
она је деценијама препуштена времену, лишена било
какве бриге или улагања.

РЈЕШЕЊЕ

Иницираћемо дијалог са Министарством културе и Владом
Црне Горе, како би се кроз доступне фондове и буџетска
средства одвојио потребан новац за реконструкцију
тврђаве Лесендро. Одмах након завршене реконструкције,
а у сарадњи са Туристичком организацијом Подгорице,
осмислићемо адекватан програм промоције тврђаве и
конципирања организоване туристичке руте, која би све
заинтересоване туристе могла провести дуж историјског
језгра нашег града и државе. Са друге стране, учинићемо
све да се НП Скадарско језеро туристички валоризује
кроз додатну промоцију и ревитализацију постојећих
старих насеља и одрживо кориштење већ постојечих
природних потенцијала. Неопходно је и уређење рибарскоог насеља Врањина, како бисмо поново добили нашу
“Малу Венецију” и риболовачко-туристичку атракцију.

ПРОБЛЕМ

Црна Гора и Подгорица су једина држава и једини главни град у региону, Европи и свијету, који немају Музеј
савремене умјетности. Са друге стране, Подгорица има
велики недостатак музејског и галеријског изложбеног
простора, у којима би се могли излагати квалитетни
садржаји и којима би могли привући туристе у сваком
добу године.

РЈЕШЕЊЕ

У сарадњи са Владом и Министарством културе, обезбиједићемо пуну подршку да се први Музеј савремене умјетности може градити на простору бивше касарне „Морача“,
који ће уједно бити прилагођен рекреативним, културним
и другим јавним садржајима. Поред тога, приоритетно
ће бити и проналажање средстава за изградњу нових
галеријских простора, редовно одржавање постојећих и
садржајну испуњеност коју у туристичком смислу Подгорица као Главни град недвосмислено мора посједовати.

ПРОБЛЕМ

Планински и вјерски туризам су у потпуности запостављени, па се умјесто стварања озбиљне стратегије ти
потенцијали уопште не користе.

РЈЕШЕЊЕ

Адекватном туристичком промоцијом, ревитализацијом
путева и изградњом примјерених спортско-рекреативних
садржаја, Кучка Корита, Букумирско и Рикавачко језеро,
Веруша, Радовче, Регионални парк Комови и велики број
планинских врхова и стјеновитих пашњака, постали би
атрактивна излетишта током цијеле године. Са друге
стране, Подгорица као мултиконфесионална заједница
посједује велики број вјерских објеката који су интересантни
туристима свих религија. Подгорица ни на један начин
није означена као центар из ког се на најједноставнији
начин бројним превозима, за релативно кратко вријеме
може стићи до једне од највећих хришћанских богомоља
Манстиру Острогу, нити посјетити други значајни вјерски
објекти који привлаче пажњу туриста и вјерника.

ПРОБЛЕМ

Мањак уређених и валоризованих видиковаца и урбаних
плажа у Подгорици као граду на пет ријека.

РЈЕШЕЊЕ

Урбанизација макар три подгоричка видиковца и валоризација и урбанизација макар десет подгоричких
купалишта на ријеци Морачи и Зети са цјелодневним
садржајем у мјесецима љетње сезоне, морају бити један
од императива нове градске управе. Морача и Зета су
некада привлачиве неупоредиво већи број купача, током
врућих љетњих мјесеци, док су данас плаже неуређене
и неприступачне, па су и купачи ријетка појава.
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UMJETNOST I KULTURA
PROBLEM

Nedovoljna iskorišćenost pogodnih i znametih mjesta za
organizovanje kulturnih manifestacija na otvorenom.

RJEŠENJE

Veliki broj sunčanih dana povećava mogućnost organizovanja
kulturnih manifestacija na otvorenom. Zbog toga je neophodna
oganizacija specifičnih menifestacija za pojedine kulturološke
odrednice Podgorice, koja bi obilježavale grad i privlačile
veliki broj turista. Za većinu kulturnih manifestacija nisu
potrebna velika novčana sredstva, već dobra volja i kreativnost
nadležnih lica, pa ćemo učiniti sve da Podgorica ima mnogo
više takvih manifestacija i drugih kulturnih sadržaja, u
kojima će moći da uživaju građani i turisti. Povećavanje
broja kulturnih manifastacija i ravnomjerno raspoređivanje,
tako da tim sadržajem bude pokriven svaki dio godine.
Organizovaćemo višednevni muzički festival na otvorenom
u proljeće, koji će nositi ime Ksenije Cicvarić. Ustanovićemo
i manifestaciju „Dani sjećanja na znamenite Podgoričane i
njihovo stvaralaštvo“.

PROBLEM

Nedovoljna budžetska ulaganja za rad institucija kulture.

RJEŠENJE

Preduslov za razvoj kulture je stvaranje kvalitetnijeg i održivog
sistema finansiranja, odnosno mora postojati kvalitetan i
kvantitetan budžet za kulturu. Poseban projekat gradske
uprave mora biti stimulisanje privatnog sektora za ulaganje
u kulturu i umjetnost, kao i korišćenje međunarodnih izvora
finansiranja.

PROBLEM

Nedostatak manifestacija kulture na seoskom području.

RJEŠENJE

Ustanovićemo manifestacije u seoskim mjesnim centrima koje
će nositi imena znametih ličnosti iz tog kraja. Obnovićemo
ugašene manifestacije koje su održavane na seoskom
području.
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PROBLEM

Loše stanje objekata u kojima su smješteni domovi kulture
i nedostatak objekata za smještaj centara za kulturu u
većim naseljima.

RJEŠENJE

Rekonstruisaćemo postojeće domove kulture i izgraditi nove,
tako da svako veće naselje ima centar za kulturu, koji će biti
dostupan kulturno-umjetničkim organizacijama. Izgradićemo
i formirati centre za kulturu na Starom Aerodromu, Zabjelu,
19. decembru, Bloku V. Vojni objekat u Zagoriču ćemo
pretvoriti u kulturni centar.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПРОБЛЕМ

Клинички центар Црне Горе (КЦЦГ) по својим просторним,
амбијенталним и технолошким условима не задовољава
потребе црногорских грађана. За посљедњих 30 година
отворене су многобројне субспецијалистичке јединице, па
је КЦ постао јако тијесан за оптимално одвијање процеса
рада. Операциони блок са интензивном његом не задовољава
модерне стандарде организације рада у таквим јединицама,
уз недостатак простора и најмодерније опреме. Недостатак
безбједних коридора према операционом блоку и интензивној њези носи повећан ризик од ширења интрахоспиталних
инфекција.Такав је случај и са другим јединицама у КЦ.
Једноставно КЦ је болница која са својим капацитетима
и унутрашњом структуром и организацијом не може на
оптималан начин задовољити стандарде рада, смјештаја и
лијечења грађана. Мали и неадекватан операциони блок за
нарасле нове квалитетне садржаје, онемогућава операционе
захвате у редовним терминима што доводи до повећања листе
и времена чекања. То исто важи и за Интензивну његу, која
нема довољно смјештајних капацитета, те додатно повећава број пацијената који чекају на хируршке интервенције.
Такође, интезивна њега је преблизу операционом блоку. У
њу се смјештају пацијенти након тешких операција, траума,
као и пацијенти са повредама мозга и операцијама на мозгу
и томе слично. Интра-хоспиталну инфекцију, поготово у
интезивној њези у таквим околностима је тешко спријечити.
И операциони блок и интезивна њега су концепцијски
превазиђени, као и читава болница. Такво стање изазива
незадовољство пацијената и њихових породица наравно и
љекара који немају добре услове за сигуран и квалитетан рад.

РЈЕШЕЊЕ

Апсолутни локални и државни приоритет мора бити изградња Ургентног блока са смјештајним капацитетима и
операционим салама. У најкраћем року ћемо створити
потребне претпоставке, да у сарадњи са Владом, кренемо
у реконструкцију постојећег КЦ и изградњу новог ИИ блока
КЦ за најсложеније програме. Формираћемо стручна тијела
која ће направити пројекат будућег КЦЦГ, док ће новац бити
обезбијеђен преко међународних кредитних институција.
Град мора водити рачуна о стању у његовим болницама,
а свако чекање за реализацију овог, за цијелу Црну Гору,
најприоритетнијег здравственог пројекта ће по мишљењу
многих зауставити развој врхунске медицине у Црној Гори.

ПРОБЛЕМ

Недовољно квалитетна и свеобухватна позитивна листа
љекова, као и програмски нефункционална и неадекватна реализација електронских рецепета у државним
и приватним апотекама.

РЈЕШЕЊЕ

Заложићемо се да позитивну листу љекова учинимо
квалитетнијом и свеобухватнијом на начин да савремене информације о лијеку и његовој правилној примјени
директно оприједељују квалитет и обим позитивне листе
љекова. Такође, залагаћемо се да електронски рецепти
буду ефикасно програмирани на начин да су љекови
једнако доступни и у државним и у приватним апотекама.

ПРОБЛЕМ

Непостојање планске и квалитетне здравствене заштите
грађана Подгорице.

РЈЕШЕЊЕ

Заложићемо се да се изграде нови Домови здравља за
подручја у којима недостају, са посебним акцентом на
отварање сеоских амбуланти. Недопустиво је да одређени стамбени блокови велике густине, попут Сити кварта
у коме се пројектује живот преко 20.000 становника,
немају свој објекат примарне здравствене заштите, већ
за остваривање здравствене заштите морају ићи у Дом
здравља у Блоку 5.

ПРОБЛЕМ

Недостају мобилне здравствене екипе у сваком селу.

РЈЕШЕЊЕ

Реализоваћемо пројекте пружања здравствених услуга
на селу тако што ћемо мобилне здравствене екипе, на
селу, по потреби, а најмање једном мјесечно, обилазити
свако село и пружати љекарске услуге посебно онима који
нијесу у могућности да дођу до града или до најближе
љекарске амбуланте.

35

SOCIJALNA I DJEČIJA ZAŠTITA
PROBLEM

Sadašnja gradska vlast je dodijelila stanove najvišim političkim
funkcionerima poslije samo 2 godine rada na funkcijama,
dok mnogi radnici koji decenijama rade za Glavni grad,
javna preduzeća i preduzeća u vlasništvu grada nemaju
riješeno stambeno pitanje. Poseban problem je nerešavanje
stambenih problema mladim i stručnim kadrovima.

RJEŠENJE

Nova gradska vlast će raditi za dobro građana, a ne za
svoju ličnu korist. Javno se obavezujemo da nijedan stan
neće biti dodijeljen najvišim funkcionerima nove gradske
vlasti, već će prioritet biti dugogodišnji kadrovi koji nemaju
riješeno stambeno pitanje, kao i mladi i stručni kadrovi kroz
ciljanu stanogradnju. Kako bi riješili stambene probleme
Glavni grad će kroz projekte privatno javnog partnerstva
sa investitorima omogućiti svojim zaposlenima dugoročne
zakupe ili kupovinu stanova po povoljnim uslovima.

PROBLEM

Veliki broj ljudi koji su izgradili ovaj grad živi na ivici bijede,
dok se na godišnjem nivou isplati skoro dva miliona eura za
jednokratna socijalna davanja (iz državnih i lokalnih izvora).

RJEŠENJE

Osnažićemo solidarnost i brigu za svakog građanina Podgorice.
Uspostavićemo pravedan odnos između Glavnog grada i onih
kojima je pomoć potrebna, i omogućiti da socijalne donacije
Glavnog grada pripadnu onima kojima su najpotrebnije.
Doprinosićemo radu dobrovoljnih, humanitarnih organizacija
koje rade na razvijanju solidarnih odnosa među ljudima i
pružanju pomoći siromašnim i nemoćnim.

PROBLEM

Penzioneri u Podgorici vode nekvalitatean život zbog
nedostatka finansijskih sredstava.

RJEŠENJE

Glavni grad će subvencijama obezbijediti razne programe
(odlazak u pozorište, časove plesa, joge, pilatesa, kurseve
računara i druge sadržaje) za penzionere kako bi njihov život
u trećoj dobi bio što kvalitetniji, osmišljeniji i raznovrsniji.
Pored raznih programa, Glavni grad će oživjeti i izgraditi
nove penzionerske centre kao mjesta gdje starija populacija
može da provodi kvalitetno vrijeme uz druženje.
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PROBLEM

Postojeća socijalna zaštita ne obezbjeđuje ni minimum
kvaliteta života za lica koja su nesposobna za rad i nemaju
sredstava za život.

RJEŠENJE

Preuzećemo odgovornost za dodatnu zaštitu socijalno
najugroženijih slojeva stanovništva. Uspostavićemo normativni
okvir, kojim će se, u granicama materijalnih mogućnosti
Glavnog grada, obezbijediti jednokratne pomoći, subvencije
u plaćanju komunalnih usluga, i druga materijalna davanja
i socijalna zaštita za lica u stanju socijalne potrebe, osobe
sa invaliditetom, samohrane majke, materijalno ugrožene
porodice sa djecom, za djecu ometenu u razvoju i djecu
bez roditeljskog staranja, žrtve nasilja u porodici, korisnike
staračke naknade, korisnike boračko-invalidske zaštite,
penzionere sa najnižim primanjima. Osnovaćemo i dodatni
broj narodnih kuhinja, jer Glavni grad mora imati veliko srce
za sve građani koji su u nevolji.
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PROBLEM

Ne postoji potrebna društvena solidarnost i briga o starim
i nemoćnim sugrađanima.

RJEŠENJE

Izgradićemo odgovarajući broj domova za stare i domova za
dnevni boravak, sa svim sadržajima za udobno stanovanje,
ljekarsku njegu i pristojno življenje.
Istovremeno, aktivno ćemo raditi na stvaranju uslova za
veće vrednovanje porodičnih vrijednosti, kako bi starim
osobama porodični dom bio najsigurnije mjesto za življenje.

PROBLEM

Nedostatak uslova za bezbrižan život, ekonomski snažnu,
složnu i srećnu porodicu.

RJEŠENJE

Sačinićemo program sa konkretnim olakšicama i subvencijama
za ekonomsko osnaživanje porodice. Snaženje porodice
može biti i pokretač preduzetništva u privredi. Sačinićemo
program posebnog ekonomskog osnaživanja žena i izvršiti
konkretizaciju pomoći organa lokalne samouprave prilikom
započinjanja porodičnog biznisa nezavisno od toga iz koje
ekonomske sfere se započinje.

PROBLEM

Nedovoljno stimulisanje zbrinjavanja djece.

RJEŠENJE

Sačinićemo poseban program promovisanja hraniteljstva
i konkretnim primjerima, najprije, pružanjem finansijske
podrške hraniteljskim porodicama, raditi na podizanju svijesti
o značaju zbrinjavanja djece u hraniteljskim porodicama.

PROBLEM

Neadekvatna dostupnost Javnog saobraćaja (autobuski i
željeznički) osobama sa invaliditetom.

RJEŠENJE

Јavni saobraćaj kako gradski tako i prigradski (autobuski
i željeznički) moraju biti dostupni odnosno prilagođeni
osobama sa smanjenom pokretljivošću.

PROBLEM

Za lica sa smanjenom pokretljivošću nisu obezbijeđene i
prilagođene potrebne prilazne rampe, hidraulične platforme,
liftovi i dr. sredstva prema stvarnim potrebama ovih lica.

RJEŠENJE

Osobama sa smanjenom pokretljivošću prilagoditi prilazne
rampe, hidraulične platforme, liftove i toalete na način
da im se obezbijedi cjelovita dostupnost objekata prema
stvarnim potrebama.

PROBLEM

Nedostaje sadržajna i stručna saradnja sa NVO organizacijama
koje se bave zaštitom prava lica sa invaliditetom.

RJEŠENJE

PROBLEM

Neposredno ćemo sarađivati i konsultovati nevladine
organizacije koje se aktivno bave položajem osoba sa
invaliditetom i njihova zalaganja uvažavati kao glas zajednice
osoba sa invaliditetom u društvu.

RJEŠENJE

Nedostatak taktilnih staza na trotoarima, taktilnih mapa i
red vožnje na Brajevom pismu.

Zabrinjavajuća nebriga i nedostatak posebnih mjera zakonskih
stimulacija za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Licima sa invaliditetom kroz posebne mjere zakonskih
stimulacija i kroz inovativne oblike stručnog osposobljavanja,
i prikladne forme profesionalne orjentacije otvarati radna
mjesta koja su im dostupna i koja ih čine korisnim članovima
društva sa jedne strane a sa druge strane lično ih promovišu
i vraćaju vjeru da su korisni članovi društva.

PROBLEM
RJEŠENJE

Izgradićemo spuštene trotoare, taktilne staze na trotoarima,
postaviti taktilne mape grada kao i red vožnje gradskog
prevoza na Brajevom pismu.

37

SOCIJALNA I DJEČIJA ZAŠTITA
PROBLEM

Nije omogućeno da osobe sa invaliditetom ravnopravno
učestvuju u društvenom životu grada i njegovoj izgradnji.

RJEŠENJE

Osobama sa invaliditetom moramo omogućiti da ravnopravno
učestvuju u društvenom životu grada kroz zaposlenost
osoba sa invaliditetom u gradskoj javnoj administraciji.
Nadležne službe Glavnog grada će sprovoditi informativne
i edukativne aktivnosti koje će omogućiti prepoznatljivost
osoba sa invaliditetom u društvu. Takođe, obezbijedićemo
gestovnog tumača u gradskom birou.

PROBLEM

Ograničenost pristupu liječenja zavisnika od psihoaktivnih
supstanci, alkoholizma i kocke i ignorisanje problema
devijantnog ponašanja djece i adolescenata.

RJEŠENJE

Programima prevencije, konstantnim edukacionim
predavanjima u saradnji sa vaspitno-obrazovnim ustanovama,
kao i sa udruženjima roditelja radićemo na smanjivanju
stope zavisnika, devijantnog ponašanja djece i adolescenata.
Proširićemo kapacitete postojeće ustanove za liječenje
zavisnika, otvarati nove ustanove i omogućiti besplatan
pristup liječenju svim građanima Glavnog grada kojima je
to potrebno.

PROBLEM

Prevashodno zbog teških uslova života i finansijski loše
situacije, građani Podgorice se teško odlučuju da formiraju
porodicu i postanu roditelji. Natalitet u Crnoj Gori je na
nedopustivom nivou, šta predstavlja opasnost dugoročnom
razvoju našeg društva.

RJEŠENJE

Donijećemo stimulativne mjere za rast nataliteta. Povećaćemo
jednokratnu pomoć za svako novorođenče u Podgorici, dok
će Glavni grad sačiniti poseban plan finansijske pomoći u
procesu biomedicinski potpomognutog oplođenja.

PROBLEM

Neriješen stambena potreba velikog broja domaćinstava
koja zbog ekonomskih, socijalnih i drugih ograničenja ovu
potrebu ne mogu da zadovolje na tržištu.

RJEŠENJE

Masovna izgradnja jeftinih stambenih jedinica, bez obzira
na to da li će se tako nastali fond koristiti kao socijalno ili
javno stanovanje, rentalno ili vlasničko. Danas, kada moderni
materijali i tehnologije gradnje obezbjeđuju proizvodnju
stanova oko 200 eura po m2 – to nije pitanje finansija,
nego pitanje volje političke većine i odgovornih političara.
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PROBLEM

Veliki broj pasa lutalica na ulicama Glavnog grada

RJEŠENJE

Pored povećanja kapaciteta azila u Podgorici izgradićemo novi
azil, koji će u potpunosti zadovoljavati evropske standarde.
Takođe, lokalna uprava mora pružati određenu finansijsku
pomoć organizacijama koje se bave zaštitom životinja,
kako bi u saradnji sa Glavnim gradom podizali svijest o
važnosti usvajanja napuštenih životinja i doprinijeli prevenciji
napuštanja životinja.
Pored izgradnje azila Glavni grad će, poput velikih evropskih
gradova, postaviti automate na više lokacija u gradu kako bi
građani mogli besplatno da nahrane pse na ulicama pomoću
obične plastične flaše. Samim tim, psi će dobijati hranu a
plastiku će službe Glavnog grada isporučivati reciklažnom
centru. Pored automata, u glavnom gradu će biti postavljene
kućice za pse u onim djelovima grada gdje građani za to
podnesu zahtjev, jer je poznato da u skoro svakom dijelu
grada postoje životinje koje žive na ulicama, a da o njima
brinu građani iz više zgrada.
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