ЛОКАЛНА ЈАВНА УПРАВА
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Потрошачки менталитет локалне самоуправе.

Неефикасно поступање органа локалне
самоуправе.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Дефинисаћемо развојну орјентацију цјелокупног локалног јавног сектора. То значи да
се почиње размишљати о будућности, а не
само о наредним изборима. То значи такође
да што више буџетских и општинских ресурса треба да се усмјери у стварање јавних
добара која служе свима и трају у времену,
умјесто у партијско запошљавање, привилегије, неконтролисану текућу потрошњу и
остале облике трошења новца уочи избора
и од избора до избора. Локална власт ће
се вршити путем права и у оквиру права,
а све на основу стратешких докумената
који надилазе временске мандате једне
власти.

Јавну управу треба обликовати према
принципима Европског модела управе. У
том смислу управне структуре, поступци и
управна култура почиваће на принципима
европског модела управе. Демократе се
залажу за увођење услужно-оријентисаног
концепта рада у локалну управу. Грађанин Шавника треба да буде контролор и
покретач рада локалне управе, односно
да општинске службе дјелују брзо и по
захтјеву грађана ради рјешавања њихових
горућих проблема.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Неефикасни механизми одговорности и
процес рада у систему локалне управе.

Функционалност општинске администрације
је на ниском нивоу, што узрокује велике
трошкове за грађане и привреду.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Демократе ће обезбиједити стручну, професионалну и одговорну управу, управу
која ће сносити одговорност за спровођење
прописа и остваривање резултата у раду.
Такав систем ће обезбиједити законите јавне
конкурсе и мотивисати поштен и стручан
кадар да се ангажује у локалном јавном
сектору. Створићемо институционалне претпоставке за врједновање резултата рада
службеника и намјештаника, на основу чега
би се остварило напредовање, кадровске
измјене и постепена растерећења јавног
степена, без самовоље руководилаца и
партијских утицаја.

Ствараћемо услове за постепено увођење
модела електронске општине, заснованог
на европским принципима и примјени модерне информационе технологије,а такође
ћемо се залагати за формирање ефикасних
општинских и мјесних административних
услужних центара, који ће бити у служби
грађана и дјеловати у односу на њихову
иницијативу.

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Политика партијског запошљавања је довела до немогућности запошљавања стручног
кадра, али и до негативне селекције кадра
која даље урушава слику о јавном сектору
у очима грађана.

Мјесне заједнице су у потпуности запостављене

РЈЕШЕЊЕ

Вратићемо значај мјесним заједницама и
оне ће уживати суштинску институционалну
и финансијску аутономију. Дефинисаћемо
прецизне критеријуме за подјелу улога и
расподјелу средстава, а и регулисаћемо
обавезу да руководства мјесних заједница израђују програме рада и годишње
извјештаје о резултатима рада. Прописаћемо обавезу да општинско руководство редовно обилази мјесне заједнице
и у директној комуникацији са грађанима
открива проблеме и начине за њихово
решавање.

РЈЕШЕЊЕ

Знање и способност биће основни критеријум запошљавања, а не партијска
књижица. Залагаћемо се за потпуну и
доследну деполитизацију, департизацију
и професионализацију локалне управе и
јавних служби. На тај начин ћемо прекинути праксу партијског запошљавања која
доводи не само до политичке дискриминације, пада квалитета и продуктивности
јавног сектора, него и до економске штете
и одлива шавничког новца изван Шавника.
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ПРОБЛЕМ
Јавност не зна све о раду локалне самоуправе у Шавнику.

РЈЕШЕЊЕ
Увешћемо принцип максималне фискалне и управне транспарентности који ће бити основа
рада нове локалне управе. Спровешћемо у дјело право јавности да зна све о раду локалне
управе и о потрошњи сваког цента пореских обвезника. Сви управни акти и извјештаји
о свакој управној радњи морају бити доступни преко сајта. Исто ће важити и за систематизације радних мјеста у Општини. Након цјеловитог пописа сачинићемо и објавићемо
попис комплетне имовине, дуговања и потраживања Опшине Шавник, а посебан акценат
ћемо ставити на некретнине са подацима о њиховом статусу и форми коришћења.

ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Неефикасно коришћење општинских ресурса.

Буџетска средства се не троше на транспарентан начин, што нарушава легитимитет
цјелокупног система потрошње новца
пореских обвезника.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Ангажовањем професионалног менаџмента и утврђивањем модела комерцијалног
управљања општинским некретнинама и
другим ресурсима обезбиједићемо допунске
изворе јавног финансирања и већу продуктивност. Са менаџментом у локалном
јавном сектору утврдићемо пројекцију
финансијских техничких учинака те на основу унапријед дефинисаних финансијских
техничких показатеља цијенити њихову
одговорност. Сачинићемо свеобухватан
и ажуран регистар општинске имовине а
прије свега општинских некретнина.

Спровешћемо у дјело право јавности да зна све
о сваком потрошеном центу новца пореских
обвезника. Демократе сматрају да је потпуна
фискална транспарентност кључ реформе. Сваки
буџетски корисник мора на Интернет страници
учинити доступним све документе о сваком акту
располагања буџетским средствима. У сваком
тренутку морају бити јавно доступни на сајту
подаци о лицима према којима су усмјерана
буџетска средства и подаци о документу који
је правни основ за располагање буџетским
средствима. Потпуна и прецизна слика о јавним
приходима мора бити јавно доступна преко
сајта. Неопходно је објављивање планова јавних набавки и образложења сврсисходности
сваке појединачне јавне набавке, свих достављених понуда у поступку јавних набавки и
извјештаја одговорних лица о спроведеном
поступку јавних набавки.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Доминантна је непродуктивна потрошња
јавног сектора.

Планирање локалног буџета није ефикасно
и у складу са развојним приоритетима.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Динамизирању економског допринијеће
рационализација буџетских улагања кроз
што строжије оријентисање на развој привредне и социјалне инфраструцтуре и развој
радних и бизнис способности Шавничана
и Шавничанки.

Демократе се залажу доследну примјену
програмског буџета. Њиме се олакшава
дефинисање циљева које треба постићи
трошењем буџетског новца и активности
којима се реализују ти циљеви, као и дефинисање показатеља преко којих се оцјењује
степен испуњења постављених циљева.
Тиме се транспарентност и одговорност
у трошењу новца пореских обвезника
подижу на највиши могући ниво.

ПРОБЛЕМ
Локална буџетска политика подређена је интересима политичко-административне класе,
а не друштва као цјелине.

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Нијесу искоришћене могућности које пружа
европска сарадња.

Локални економски развој се не планира
на стратешки начин.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Залагаћемо се за постепено креирање ефикасног средњерочног оквира јавних расхода.
Тиме ће се трошење друштвеног новца везати друштвене приоритете, а не за тренутне
потребе и процјене административног апарата. То би такође отворило врата за различите друштвено економске актере да дају допринос у креирању оптималних програма
потрошње буџетског новца. Степен друштвене потребе ће опредјељивати шта ће се и у
којој мјери финансирати, а не моћ политичких и административних структура.

Формираћемо Канцеларију за европску
сарадњу и у њој ангажовати стручњаке, те прије свега стимулисати да јој се
прикључе образовани млади Шавничани и
Шавничанке, који ће снагом воље, својом
стручношћу и квалитетним идејама откривати могућности сарадње на конкретним
пројектима са европским и другим донаторским институцијама. То може донијети
нове приходе за Општину Шавник и нова
радна мјеста.

Формираћемо Канцеларију за локални
економски развој, која би обављала комуникациону, савјетодавну функцију, али и
функцију у домену обезбијеђења подршке
финансирању и стратешком планирању
развоја.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Општина не стимулише локални економски развој.

Шавник није конкурентан у привлачењу
инвестиција упркос великом потенцијалу.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Успоставићемо подстицајан правни оквир за
развој предузетништва, а један од задатака
биће и укидање и смањење дажбина које гуше
привредну активност како би се предузетници
подстакли да преведу раднике из сиве у легалну
зону. Такође ћемо се залагати за успостављање
стимулативног предузетничког окружења за
покретање бизниса нових пословних субјеката,
младих креативних људи и младих пољопривредника. Креираћемо програме за унапређење
самозапошљавања кроз занатство, индивидуална пољопривредна газдинства и социјално
предузетништво, а кроз стимулисање програма
за подизање професионалних вјештина и радних способности незапослених лица на виши
ниво унапредићемо њихову запошљивост и
боље прилагођавање на тржишту рада.

Шавник не смије више робовати заблудама о привлачењу инвестиција, већ мора
засукати рукаве и мудро планирати. У
фокусу мора бити друштвено одговорно
пословање и стимулисање друштвено одговорног капитала и друштвено одговорних предузетника који дијеле благостање
са запосленима и заједницом, на основу
добровољно преузетих обавеза, етике и
фер односа према животној средини. Шавник може бити рај за улагање друштвено
одговорног капитала на плану формирања
заштићених еко-зона.

SLIKA

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Потпуна деиндустријализација Шавника
разорила је средњу класу и ослабила способност привреде да креира нову вриједност.

Велики број сеоских домова и напуштених
објеката су у потпуности ван функције и
пропадају.

Велики број сиромашних домаћинстава
нема прикладан приступ јавним услугама
и не ужива социјалну сигурност.

Неразвијен систем социјалне заштите које
пружа Општина.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Кључни задатак је реиндустријализација Шавника
у разумној мјери и без мегаломанских амбиција.
Нова радна мјеста у прерађивачким погонима
би дала пристојан замајац другим привредним
гранама и обуздала стихијно исељавање. Прво,
неопходно је створити снажне подстицаје да се
дио агроиндустријских комплекса лоцира на
територији Шавника и ради на трансформацији
расположивих сировина. Друго, потребно је да се
развије погон дрвне индустрије за производњу
намјештаја или пелета. Треће, неопходно је да
се планира друштвено одговорна експлоатација
рудника сиге којим располаже дробњачко-ускочки крај путем аранжмана који су правични,
продуктивни и транспарентни

Сачинићемо регистар браунфилд објеката
(напуштених и некоришћених објеката, а
који имају економску вриједност), утврдити
њихов статус и отворити врата регуларним
и друштвено одговорним предузетницима, шавничким домаћинима, сеоским
удружењима, као и младим домаћинима
који хоће да се баве бизнисом да својом
привредном иницијативом допринесу њиховом продуктивном коришћењу.

Промовисаћемо концепт социјално одговорне општине. Развијаћемо дух идеје
солидаризма и темељити дјеловање јавне
управе на принципу социјалне правде.
Свима морају бити доступне услуге социјалне заштите под једнаким условима.
Савладавање социјалних ризика почиње
од повољне испоруке јавних услуга сиромашним грађанима, укључујући прије
свега дјелимична ослобођења од плаћања
јавних комуналних услуга .

Новим пакетом и начином пружања социјалних
услуга дјеловаћемо на елиминисање социјалне
искључености и социјалних ризика, али и осигурати стабилну основу за дјелатност социјалне
заштите кроз укључување социјално одговорног
приватног сектора у њихово пружање,уз буџетска
издвајања Општине. Креираћемо објективан
регулаторни оквир за систем социјалне заштите који ће нормирати прецизне критеријуме за
додјелу социјалних услуга и помоћи, стандард
квалитета у пружању услуга социјалне заштите
и методе за вредновање учинака. Пакет услуга
социјалне заштите у виду материјалне пордршке
у натури, породичног смјештаја, дневних услуга у заједници, помоћи у кући и подршке за
самостални живот, надлежни органи локалне
управе пружаће уз максимално прилагођавање
потребама корисника социјалне заштите.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Велики број старачких домаћинстава, а
посебно на селу, није у стању да извршава
елементарне кућне послове што им угрожава нормално функционисање.

SLIKA

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Увешћемо понуду услуга геронто-домаћица
које ће бити задужене да обилазе старачка
и инокосна домаћинства, те да пружају
одређене услуге извршења кућних послова. Те услуге би се прије свега састојале
у пружању помоћи у погледу уређивања
кућа, загријавања, одржавања хигијене
стана, набавке намирница, контакта са
изабраним љекаром, допремања љекова,
плаћања рачуна и слично.

SLIKA

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

У организационој структури локалне управе пољопривреда нема положај какав
заслужује.

Услед пљачкашких приватизација и непостојања развојне визије нијесу искоришћене изузетне шансе да се развије снажна
репродуктивна фарма.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Залажемо се за формирање снажног и добро
уређеног Секретаријата за пољопривреду и
рурални развој. У његовој надлежности би
били послови управе у домену пољопривреде
и ветеринарске заштите, а прије свега кад је
у питању праћење стања у пољопривреди,
предлагање агробуџета, конципирање аграрне
политике и мјера подршке пољопривреди,
заштити биља и унапређења услова живота
на селу. На овај начин би се отворила врата да
кључну улогу преузме струка, а не политика и да
се уведе ред и креира стабилан и предвидљив
амбијент насупрот актуелном стању политичке
произвољности и недовољне укључености
струке. Наш став је да држава и општина не
смију бити посматрачи и савјетодавци, него
треба да буду активни судионици и носиоци
снажне подршке развоју пољопривреде.

Залажемо се да дугорочан стратешки корак
у развоју пољопривреде Шавника буде
формирање модерног Репро-центра у циљу
снажног развоја сточарства, побољшања
расног састава стоке и креирања одгајивачких програма. То мора бити посао и
државе и општине, а овај Репро-центар би
постао срце развоја сточарства не само у
Шавнику, него и у широј регији.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

У Шавнику не постоји модерна и опремљена
ветеринарска станица.

Недоступне и скупе ветеринарске услуге.

Недовољна повезаност пољопривредних
произвођача умањује њихов капацитет да
ефикасно послују и изборе се на тржишту.

Нијесу искоришћени изванредни услови
за развој рибарства.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Први посао биће нам изградња ефикасне
и модерне ветеринарске станице, уз ангажовање стручног кадра и максималну
опремљеност за пружање ветеринарских
услуга.

Залажемо се за бесплатно пружање ветеринарских услуга. То мора бити приоритет
буџетске политике Општине Шавник. Тиме
ће се отклонити један од главних проблема
пољопривредника и створити услови за њихово финансијско растерећење и ефикасну
заштиту сточног фонда. Изградња ветеринарске станице и бесплатне ветеринарске
услуге биће могуће услед мудрог управљања
буџетом и одрицања од привилегија, службених телефона, репрезентација, горива
за службена аута и дневница.

Допринијећемо формирању удружења
сточара и пољопривредних произвођача. Обезбиједићемо да се они повезују
и концентришу ресурсе у веће субјекте
како би смањили фиксне трошкове и били
конкурентни на тржишту. Залагаћемо се за
заштиту географског поријекла производа
из наше општине.

Ствараћемо финансијске, материјалне и
административне услове за изградњу
рибњака органске калифорнијске пастрмке
и лососа (ГМО ФРЕЕ). Уз сточарство, ово
је једна од дјелатности са највећим потенцијалом. Сматрамо да та производња треба
да буде намијењена домаћем тржишту,
првенствено у хотелима, ресторанима и
етно селима Дурмиторске регије како би
се изградила репутација и привукли туристи, посјетиоци и купци, а све по цијенама
које би биле ниже од конкурентских због
смањених логистичких и других трошкова.

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Пољопривредни произвођачи не уживају
институционалну и системску подршку.

Неповољни услови за пласман пољопривредних производа.

Масовно уништавање вуне. Нажалост, преко
90% вуне као секундарне сировине у Црној Гори
се спаљује или на други начин уништава што
је не само економска штета, него и уништава
земљиште и испушта токсичне гасове.

Овчарство није модернизовано, а без тога
нема олакшаног живота пољопривредних произвођача и повољне дистрибуције
производа.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Регулисаћемо чврст оквир агробуџета и обезбиједићемо стабилну и значајну буџетску подршку шавничким пољопривредницима у циљу
стимулисања пољопривредне производње, а
посебно сточарства. Креираћемо финансијску
помоћ и премије за мала пољопривредна газдинства и то на основу непристрасних мјерила.
Помоћи ћемо пољопривредним газдинствима
да се повежу са трговинским и агроиндустријским субјектима и мљекарама. Створићемо
услове за стратешко планирање и системску
подршку пољопривреди, као стратешкој грани
шавничке привреде, а прије свега кроз приоритетна и издашна буџетска издвајања, развој
пољопривредне инфраструктуре, осигурање
откупа и подршку у реализацији пројеката.

С обзиром на то да без сигурног откупа
пољопривредних вишкова нема одрживе
пољопривреде, опредијељени смо да административно, материјално и финансијски
стварамо подстицаје за инвестирање у
откупне центре за млијечне и производе
од меса. Такође, стратешко опредјељење
Општине Шавник мора бити привлачење
и развој макар једног сегмента агроиндустрије, а које мора бити и институционално
и организационо подржано, као и путем
субвенционисања развоја пословних идеја
на том плану.

Треба уважити искуство планинских општина
Аустрије и Швајцарске гдје се мале општине,
вароши и села удружују ради валоризације овог
ресурса, те на основу међуопштинске сарадње
дурмиторских и сјеверних општина и јавно-приватног партнерства креирати модел кластера
који би резултирао, поред осталог, и откупним
центром за вуну која би се даље пласирала и организовала њена прерада. Кластер као локална
географска концентрација у овој области има
пуно оправдање с обзиром на то да се само у
нашој општини узгаја преко 7000 грла и постоје
велики потенцијали за будући динамичан развој овчарства. То пословно организовање би
омогућило, осим осигурања откупа и преноса
пословних идеја, и да се вуна која није погодна за прераду у текстилној индустрији може
користити и као изолација у грађевинарству
(што иначе Швајцарска, Аустрија, Аустралија
и Њемачка деценијама успјешно практикују)
или се користи за пуњење јастука и душека.

Креираћемо стимулативне организационо-административне мјере аграрне политике
ради унапређења овчарства. Такође, један
од стратешких корака мора бити брендирање дурмиторске јагњетине и заштита
географског поријекла производа, како
би се обезбиједила сигурна и атрактивна
дистрибуција.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Пчеларство је у потпуности занемарено упркос
чињеници да територија шавничке општине
обилује са преко 300 врста ливадског цвијећа
и бројним дивљим воћкама.

Велики потенцијали у погледу производње
етеричног и љековитог биља у потпуности
су неискоришћени.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Сачинићемо локалну студију о развоју пчеларства и ову дјелатност, уз сточарство, производњу рибе и љековитог биља и туризам,
ставити у фокус руралног развоја. Неопходно је
искористити природне потенцијале, чињеницу
да располажемо са преко 300 врста ливадског
цвијећа, великим фондом дивљег воћа, а и
то да се територија наше општине простире
од 900 до 1500 метара надморске средине
и чији јединствени географски положај даје
могућност сељења кошница у зависности од
годишњих доба и могућност двије бербе годишње. Ангажоваћемо стручњаке и осигурати
институционалну и материјалну подршку за
производњу органског меда, те планирати
и субвенционисати пословне идеје које се
односе на развој мини-индустријског погона
за паковање меда који би био коришћен у
ресторанима широм Црне Горе и региона.

С обзиром на то да је територија општине
Шавник позната по повољној клими и погодном тлу за узгој више врста етеричног
и љековитог биља, неопходно је указати
пуну пажњу овој озбиљној привредној
шанси за нашу општину. Потребно је израдити студију и попис биља како би се
креирале пословне идеје, организовала
производња и планирао откуп биља, иначе
најпрофитабилнијег и најмање инвазивног
за животну средину. Треба субвенционисати
креирање пословних идеја и стимулисати
индивидуално предузетништво и мање
фирме на овом плану.

ТУРИЗАМ
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Неразвијеност туризма и велико заостајање
ове гране у односу на потенцијале Шавника.

Апсолутно недовољна афирмација Шавника
као мјеста са туристичким потенцијалом.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Уз ангажовање струке, привреде и локалног
јавног сектора сачинићемо свеобухватну
и дугорочну Стратегију развоја туризма у
Шавнику. Потенцираћемо развој планинарског, авантуристичког, вјерског, етно,
еко, хоместаy и руралног туризма, као и
организовање теам буилдинга. Ствараћемо
институционалне и административне претпоставке за постепени развој смјешајних
капацитета и да се афирмишу квалитети
Шавника који ће допринијети задржавању
и дужем боравку туриста и посјетилаца.

Након стратешког заокрета и опредјељења
да се граде нови и потенцирају постојећи туристички капацитети Шавника, спроводиће
се интензивне активности на афирмацији и
промоцији специфичних туристичких производа и то кроз сајамске наступе, онлине
промоције, штампани и видео промотивни
материјал.

15

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Неадекватна улога Туристичке организације.

Слаба заинтересованост младих људи за
развој туристичке привреде.

Хроничан недостатак иновативности чини
туризам у Шавнику скоро апсолутно неразвијеним.

Није искоришћен потенцијал за развој
културног и вјерског туризма.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Локална самоуправа ће организовати системску подршку да се покрене развој туристичке привреде. Туристичку организацију
ћемо учинити правим носиоцем развоја
туризма у Шавнику, а прије свега у погледу
стратешког планирања развоја, едукације
и промоције туристичких потенцијала.

Развој туризма мора почивати на активирању најширих друштвених слојева,
а прије свега младих људи, те ћемо осигурати буџетске стипендије за едукацију
туристичких водича.

Треба искористити позитивна искуства словеначких руралних општина које су развиле квалитетат корпоративни теам буилдинг. Наиме,
љето је вријеме годишњих одмора и пракса
је у великим компанијама да се макар једном
годишње организују теам буилдинзи. Током 2-3
дана у зависности од програма се организују
игре (натезање канапа, стрељаштво, јахање, а
посебно јахање на планини Сињајевини, планинарење, оријентиринг), смјештај, храна и локално
искуство. Како је црногорска обала презаузета
и цјеновно захтјевна током љетњих одмора, а
Шавник има изврсну позицију (2 и по сата вожње
од тиватског и подгоричког аеродрома) постоји
велика могућност за развој ове врло исплативе и здраве гране туризма. Фокусираћемо се
на подстицање развоја пословног туризма и
пратећих забавнорекреативних програма у
прелијепом и удобном амбијенту наше општине.

Ствараћемо институционалне претпоставке
да се развија вјерски туризам и да се промовишу културно- историјске знаменитости
Шавника. Прије свега треба реконструисати
путну инфраструктуру која води до два
знаменита средњевјековна манастира
стара преко осам вјекова: Подмалинско
и Бијела, те створити подстицај да се што
већи број туриста и посјетилаца упозна са
објектима културе који су били од велике
важности за културни и укупни друштвени
развој Црне Горе.

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Неискоришћене стратешке шансе за развој
туризма.

Није изграђена туристичка репутација, нити
су препознатљиви шавнички производи
на тржишту:

Недостатак активности манифестационог
карактера којима би се привукла пажња
људи изван Шавника.

Атрактивни кањон Бијеле уопште није
валоризован.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Развој руралног туризма је најбрже растућа
грана туризма у ЕУ. Превише обавеза и брз
животни темпо грађани у модерном добу компензују одласком на село како би се одморили
и доживјели оно што свакодневица у граду не
може омогућити. Шавник је као богом дан за
развој овог туризма и увезивање пољопривреде
са туризмом. Морамо приоритетно подржати
и подстицати изградњу етно села, уређени
туристички смјештај у сеоским домаћинствима, отварање органских фарми гдје би уз
ноћење туристи могли добити прилику и да
волонтирају како би упознали све аспекте
села и производње. Локална самоуправа
треба да изађе у сусрет и помогне локалне
предузетнике са субвенцијама по кревету и
смањењем такси за грађевинске дозволе.

Неопходно је да се плански и промишљено
приступи брендирању локалних сувенира
и производа, као и организовању мини
фестивала и сајмова. Мед, сир, скоруп,
јагњетина и риба са шавничког подручја
врло лако могу добити органски сертификат, и уз прави дизајн и паковање могу
лако наћи своје мјесто у маркетима широм
Црне Горе као оригиналан, аутохтон и
квалитетан производ.

Локалном туристичком политиком треба
стимулисати развој и етаблирање манифестација које ће пронијети лијепу слику о
вриједностима, обичајима и производима
са шавничког поднебља. Такође, треба
подржати и туристички атрактивне активности као што је џип рели на Сињајевини
како би се што више привлачила пажња
туриста и посјетилаца.

Кључни задатак нове туристичке политике биће комерцијализација кањона Бијела и то валоризација у
туристичке сврхе. Кањон Невидио је заштитни знак
Шавника, а на туристичкој мапи Европе препознат
је као један од најекстремнијих кањона који је комерцијализован. Треба наставити улагања у његову
валоризацију. Како је физички изузетно захтјеван,
на махове недоступан и 8 мјесеци годишње недоступан за пролаз, то му је лимитиран туристички и
економски потенцијал. Кањон Бијеле је један од
кањона који би могао бити ефикасно валоризован
и комерцијализован. Како није екстреман таргет
група посјетилаца би била шира, почев од дјеце
од 9 и више година, старији од 45 година и групе
бројније од 20 људи. То би донијело значајне приходе локалној заједници. Потребно је мапирати
кањон, анкерисати сајле на незгодним мјестима,
адаптирати приступни пут и уредити друге услове.
Кањонинг у Бијелој кретао би пар стотина метара
даље од Манастира Бијела.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Путна инфраструктура до катуна је у катастрофалном стању.

Након изградње магистралног пута Рисан-Жабљак, који јесте изузетно значајан,
запостављени су други путни правци што
причињава велике проблеме мјештанима.

РЈЕШЕЊЕ
Циљ дугорочне стратегије развоја саобраћајне и привредне инфраструктуре у Шавнику
треба да буде асфалт до сваког катуна. Не
смије се дозволити да замру прелијепи и
богати катуни као што су Студена, Лола,
Штирни до, Студенца, Кравица, Крново,
Оруица и Шушића доли, Капороваче и
Ивица, затим Јаворје и Корита, па Старац,
Расова и Шљемена на Сињајевини, као
и Штичје и Јечишта, али и многи други
који имају неспорну аграрну и економску
функцију.

РЈЕШЕЊЕ
Заложићемо се за увођење редовне аутобуске линије на релацији Шавник- Превиш- Добра села- Годијеља- МљетичакСлатина- Жабљак.

ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Путна инфраструктура је запуштена и у
јако лошем стању што отежава саобраћај
и наноси економске и друштвене штете.

Путеви до манастира Подмалинско и Бијела
нијесу на адекватном нивоу.

Путеви се у зимском период не одржавају на ефикасан начин што сеоском становништву причињава велике проблем и
тјера на исељавање.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Мјештанима који живе у безводним крајевима или издижу на катуне који имају проблема са водоснабдијевањем се не пружа
било каква подршка на том плану што утиче
на расељавање села и напуштање катуна.

Реконструкција путева ће се реализовати
у складу са свеобухватним планом и биће
приоритет кад је у питању капитална потрошња. Потребно је извршити комплетну
реконструкцију путних праваца ШавникЖабљак (преко Мљетичка и Слатине) и
Шавник-Жабљак (преко Боана), као и путних праваца према Дужима и Дубровску.,
као и од Шавника према Бијелој, Стругу,
Малинску и Барама. Неопходно је да се
континуирано улаже у поправку путева
према засеоцима у селима јер је путна
инфраструктура од кључног значаја за
живот и пословање на селу.

Створићемо услове да се асфалтирају
путеви до средњевјековних манастира
Подмалинско и Бијела и тиме обезбиједити
лакши приступ, али и створити подстицај
више да се упознају културно-историјске
знаменитости и допринесе развоју вјерског туризма.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Редовно одржавање свих путева у зимском
периоду мора бити најпречи задатак нове
одговорне власти у Шавнику. Неопходно
је наћи средства, макар и кредитна на финасијском тржишту јер се ради о улагању
у будућност овог краја и о одговорном
односу према животу у овом крају, и извршити набавку двије нове утоварне лопате
са габаритима прилагодљивим ширини
локалних путева што би било јефтиније
и продуктивније од улагања у постојећу
стару и дотрајалу инфраструктуру.

На сеоским подручјима која имају проблема
са водом, као што су Дубровско, Дужи итд.,
кроз приоритетна буџетска издвајања и
сарадњу са мјештанима треба осигурати
функционалан систем водоснабдијевања.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Мрежа атмосферске и фекалне канализације је често подложна кваровима и
зачепљењима.

Прекид радова на изградњи Тунела Семољ,
а чији би довршетак учинио потпун заокрет на боље кад је у питању саобраћајни
положај Шавника.

РЈЕШЕЊЕ
РЈЕШЕЊЕ
Ми не желимо давати лажна и празна обећања,
као што је то чинила актуелна власт. Није
истина да нема новца, јер се новац експресно
нашао за брата тадашњег премијера у случају
“Лименка”, и то онолика свота која је и више
него довољна за реализацију капиталног
пројекта какав је тунел Семољ. Питање је
само да ли постоји воља и ријешеност и шта
су приоритети.. Ми желимо да погледамо
истини у очи и да се упорно, истрајно и аргументовано боримо да се у перспективи кроз
рад, улагања и залагање како државе, тако
и општина доврши тунел Семољ.

Реконструисаћемо мрежу атмосферске
и фекалне канализације, изградити је у
градским улицама и насељима гдје је тренутно нема и обезбиједити њено уредно
одржавање.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Ријека Буковица је угрожена услед похлепне жеље неодговорне “елите”.

Неадекватно управљање чврстим отпадом.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Чврсто смо опредијељени за заштиту ријеке Буковице. Морају се поштовати њене
свјетски познате природне специфичности
и уважавати глас и воља народа.

Донијећемо ефикасну стратегију управљања отпадом и укључити јавност у
процес одлучивања о питањима од значаја
за животну средину. Фокусираћемо се на
развој програма одвојеног сакупљања
комуналног отпада и уклањање дивљих
депонија, организовани однос смећа,
спровођење примарне селекције отпада,
као и примјену принципа “загађивач
плаћа”.
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КУЛТУРА И СПОРТ
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Развоју културе на локалном нивоу није
посвећена довољна пажња.

На територији Шавника нема спортских
терена.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Конципираћемо нови модел културне политике који ће прије свега допринијети
креирању модерног биоскопског програма,
дати подстицај окупљању хорова и организовању конкурса за младе са идејама.

Неопходно је изградити спортске терене
који би били важна претпоставка организованог спортског живота у Шавнику и
развоја спортског туризма. Шавник мора
имати спортске клубове, посебно омладинске, који ће водити активирању младих и
талентованих Шавничана и Шавничанки.
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