STATUS PОDRUČJA ZETE U SISTEMU
LOKALNE SAMOUPRAVE
PROBLEM
Zeta još uvijek nema status Opštine
u sastavu Glavnog grada. Brojni su
zahtjevi građana da Zeta bude
samostalna opština.

RJEŠENJE
NOVA DEMOKRATSKA vlast daje
riječ da će omogućiti izradu elaborata
o održivosti samostalne opštine Zeta
i omogućiti raspisivanje konsultativnog
referenduma na kome će se građani
izjasniti da li žele da žive u samostalnoj
opštini ili opštini u sastavu
Glavnog grada.

ПРОБЛЕМ
Зети је без сагласности њених
граћана одузето више од 7 хиљада
хектара највриједнијег земљишта на
коме се налазе Аеродром, Плантаже,
Комбинат aлуминијума.

РJЕШЕЊЕ
НОВА ДЕМОКРАТСКА власт ђе
прецизно утврдити границе насеља
и границе пуноправне општине како
би се спорне територије нашле у
саставу Општине Зета. Такоће,
утврдиђемо прецизну границу
измећу наше општине и
Општине Тузи.

И
П

ЕФИКАСНА И ПРОФЕСИОНАЛНА
УПРАВА
ПРОБЛЕМ
Локална управа није оспособљена
да изаће у сусрет граћанима Зете у
циљу рјешавања њихових проблема
и у циљу задовољења потреба
становништва.

РJЕШЕЊЕ

Efikasna i profesionalna uprava

Кроз децентрализацију управљања
и транспарентан рад институција на
локалном нивоу омогуђиђемо
становницима Зете ефикасну
имплементацију њихових
иницијатива и граћење
партнерског односа на релацији
становник-локална управа.

НТЕНЗИВНА ПОЉОПРИВРЕДНА
РОИЗВОДЊА

PROBLEM
Nepostojanje plana razvoja Zete.

RJEŠENJE
LOKALNA UPRAVA mora izraditi plan
razvoja Zete za naredne 4 godine uz
aktivnu participaciju mještana i ciljnih
grupa (mladi, penzioneri, privrednici,
poljoprivrednici, kulturni radnici,
sportski klubovi, NVO sektor).
Kroz aktivno učešće većeg broja
činilaca omogućiće se adekvatna
informativna podloga za planiranje i
realizaciju lokalnih javnih politika.

EFIKASNA I PROFESIONALNA
UPRAVA
PROBLEM
Netransparentnost u obavještavanju
stanovnika kako se troši njihov novac.

RJEŠENJE
Obezbijedićemo konstantno
obavještavanje stanovništva o tome
kako se troše budžetska sredstva u
skladu sa principima fiskalne
transparentnosti. Takođe,
prezentovaćemo potpunu i preciznu
sliku o ostvarenim prinosima na
prihodnoj strani budžeta.

ПРОБЛЕМ
Запостављене су мјесне заједнице
као дио локалне самоуправе.

РJЕШЕЊЕ
Организовађемо зборове мјештана
на којима ђе се бирати руководство
њихове Мјесне заједнице.
Дефинисађемо прецизне
критеријуме за подјелу улога и
расподјелу финансијских средстава
како би Мјесне заједнице ефикасно
функционисале.

ЕФИКАСНА И ПРОФЕСИОНАЛНА
УПРАВА
ПРОБЛЕМ

Локална управа није оспособљена
Партијско запошљавање у органима
да изаће у сусрет граћанима Зете у
локалне самоуправе.
циљу рјешавања њихових проблема
и у циљу задовољења потреба
становништва.

РЈЕШЕЊЕ

Залагађемо се за потпуну и
досљедну деполитизацију и
професионализацију локалне
управе и јавних служби.
Знање и способности биђе основни
критеријуми запошљавања, а не
партијска књижица.

PROBLEM
Nemogućnost karijernog napredovanja.

RJEŠENJE
Kroz eliminaciju upliva politike i
pojačavanje uticaja struke
omogućićemo karijerno napredovanje
u svim slojevima upravljanja.
Javni službenik će biti ključni faktor
efikasne lokalne uprave.

INTENZIVNA POLjOPRIVREDNA
PROIZVODNjA
PROBLEM
Glavni problem poljoprivrednih
proizvođača u Zeti je nepostojanje
organizovanog otkupa i plasmana
voća i povrća.

RJEŠENJE
Stavićemo u funkciju
skladišno-doradni centar u
Matagužima i isti opremiti
kalibratorima i sortirnicama
za standardizovano pakovanje
proizvoda. Omogućićemo plus
režim čuvanja u hladnjači.

ПРОБЛЕМ
Непостојање погона за израду
пластеника.

РЈЕШЕЊЕ
Изградиђемо фабрику за израду
атестираних пластеника који ђе се
мођи куповати и кроз јавне позиве и
ИПАРД пројекат. Цијена квадрата
корисне површине оваквих
пластеника ђе износити 6 еура.

ВАЛОРИЗАЦИЈА
ПРИРОДНИХ
INTENZIVNA POLјOPRIVREDNA
РЕСУРСА
PROIZVODNјA
ПРОБЛЕМ
Недостатак савремене механизације.

РЈЕШЕЊЕ
ЛОКАЛНА УПРАВА ђе купити
савремене тракторе са пратеђом
механизацијом које ђе
пољопривредници мођи
изнајмљивати. Набавиђемо
механизацију за постављање фолија
и система кап по кап, механизацију
за прављење банкова и опрему за
рад у вођарским и виноградарским
засадима.

PROBLEM
Nepostojanje finansijske podrške
proizvođačima.

RJEŠENJE
Opština Zeta će u sklopu budžetskih
sredstava izdvajati svake godine
minimum 50000 eura namijenjenih
podršci poljoprivrednim
proizvođačima kroz svoje
autonomne podsticajne mjere.

INTENZIVNA POLјOPRIVREDNA
PROIZVODNјA
PROBLEM
Blokada rada udruženja
poljoprivrednika.

RJEŠENJE
LOKALNA UPRAVA će insistirati na
organizovanju poljoprivrenih
proizvođača u sklopu svrsishodnog
i djelotvornog poljoprivrednog
udruženja.

ПРОБЛЕМ
Запостављена област хортикултуре.

РЈЕШЕЊЕ
ЛОКАЛНА УПРАВА ђе радити на
промоцији и потпомагању и оних
домађина који се баве
хортикултуром.

ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРИРОДНИХ
РЕСУРСА
ПРОБЛЕМ
Неискоришђеност пољопривредног
земљишта као веома важног
природног ресурса овог краја.

РЈЕШЕЊЕ
Потребно је повеђавати обрадиве
површине, укрупњавати парцеле и
ставити у функцију запарложено
земљиште. У насељеном дијелу Зете
потребно је подизати интезивне
засаде вођа и поврђа.

PROBLEM
Nemogućnost obrade zemljišta u
priobalnom području Skadarskog
jezera.

RJEŠENJE
U saradnji sa susjednom Albanijom
i kroz korišćenje evropskih fondova
radićemo na regulaciji nivoa
Skadarskog јezera kako bi uz
eliminaciju mogućnosti plavljenja
imali na raspolaganju 12 hiljada
hekrata najplodnijeg obradivog
poljoprivrednog zemljišta.

VALORIZACIJA PRIRODNIH
RESURSA
PROBLEM
Pretjerana eksploatacija pijeska i
šljunka iz korita Morače i Cijevne.

RJEŠENJE
Pored nepopravljive štete koja je
učinjena ovim prirodnim draguljima,
mora se stati na kraj prekomjernoj
eksploataciji agregata iz korita rijeka.
Razmjere učinjene devastacije su
nemjerljive a prihod od koncesionih
naknada je minimalan.

ПРОБЛЕМ
Узурпација водног богаства.

РЈЕШЕЊЕ
Заштита басена Скадарског језера
је један од најбитнијих задатака
локалне управе. Највеђи резервоар
слатке воде на Балкану мора бити
заштиђен од загаћења.

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА
ПРОБЛЕМ
Нема подстицаја за привредну
иницијативу.

РЈЕШЕЊЕ
Неопходно је оснивање
Секретаријата за развој бизниса и
предузетништва који би био активан
механизам у промоцији
самозапошљавања и подршка
секторима микро, малог и средњег
бизниса. Потребно је стварати
атрактиван амбијент за привлачење
инвестиција и коришђење повољног
логистичког и географског положаја
Општине Зета.

PROBLEM
Puno mladih bez posla.

RJEŠENJE
Zapošljavanje mladih je nesporno
velika obaveza lokalnih vlasti. Mladi
svoje obrazovanje, znanje i umijeće
moraju imati gdje da ostvare, kako bi
mogli kreirati sopstvenu
budućnost u Zeti.

POLITIKA ZAPOŠLјAVANјA
PROBLEM

Netransparentnost u obavještavanju
Smanjenje broja
radno
stanobvvnika
kako
se troši njihov novac.
aktivnog stanovništva.

RJEŠENJE
Kroz privatnu inicijativu na
sopstvenim
poljoprivrednim
Obezbijedićemo
konstantno
gazdinstvima
i kroz
radni angažman
obavještavanje
stanovništva
o tomeu
privrednim
subjektima
moguće
je u
kako se troše
budžetska
sredstva
ostvarivanje
finansijske
satisfakcije
iz
skladu sa principima fiskalne
nekoliko
izvora
prihoda
i
lokalna
vlast
transparentnosti. Takođe,
treba
da ima brižan
odnos prema
prezentovaćemo
potpunu
i preciznu
svakoj
porodici
u
Zeti
kako
bi
sliku o ostvarenim prinosimase
navratili
dani
kada
se
na
ovim
prostorima
prihodnoj strani budžeta.
dobro živjelo.

ПРОБЛЕМ
Недостатак програма за бржи
проналазак посла дугорочно
незапошљених лица.

РJЕШЕЊЕ
Одговорна власт ђе
субвенционисати новоотворена
радна мјеста на којима ђе своје
право на рад остварити теже
запошљива лица. Кроз овај и бројне
друге начине ђемо у континуитету
омогуђавати једнаке шансе за
запошљење свим слојевима друштва.

