ДОЂИ КУЋИ

ЈЕР ИМАМО ПЛАН
за модеран град

ДОЂИ КУЋИ

ЈЕР ИМАМО ПЛАН
за модеран град

ОВАКО ИЗГЛЕДА ТУРИСТИЧКИ
ИНФО ЦЕНТАР

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА ДЕМОКРАТЕ
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА ГРАДСКИ ПАРК

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА ДЕМОКРАТЕ
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА МЈЕСТО НА КОМ СЕ
ПАРКИРАЈУ ВОЗИЛА

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА ДЕМОКРАТЕ
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА
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ДОЂИ КУЋИ

ЈЕР ИМАМО ПЛАН
за модеран град

ОВАКО ИЗГЛЕДА МЈЕСТО НА КОМ СЕ ПЛАНИРА
ОТКУПНИ И ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА ДЕМОКРАТЕ
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДАЈУ ШТАЛЕ НА САМОМ
УЛАЗУ У ГРАД

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА ДЕМОКРАТЕ
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА

ОВАКО ИЗГЛЕДА АУТОБУСКА СТАНИЦА

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ КАДА ДЕМОКРАТЕ
ПОБИЈЕДЕ НА ИЗБОРИМА
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ЛОКАЛНА ЈАВНА УПРАВА
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Неефикасно поступање органа локалне
самоуправе.

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

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

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
треба да буде контролор и покретац рада
локалне управе.

Ствараћемо услове за постепено увођење
модела електронске општине, заснованог
на европским принципима и примјени модерне информационе технологије, за један
ефикасан шалтер за све услуге, ефикасно
прибављање докумената и извршавање
обавеза. Такође ћемо се залагати за формирање ефикасних општинских административних услужних центара, који ће бити
у служби грађана и дјеловати у односу на
њихову иницијативу.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Неефикасани механизми одговорности
и процес рада у систему локалне управе.

Грађани и мјесне заједнице немају улогу
која им припада.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Демократе ће обезбиједити стручну, професионалну и одговорну управу, управу
која ће сносити одговорност за спровођење
прописа, остваривање и вредновање резултата у раду. Такав систем ће обезбиједити
законите јавне конкурсе и мотивисати
поштен и стручан кадар да се ангажује у
локалном јавном сектору.

Омогућићемо адекватно учешће грађана и
мјесних заједница и споразумно доношење
одлука у интересу грађана, кроз непосредан
контакт са грађанима око свих важних питања
и проблема. Организоваћемо разговоре са
грађанима да чујемо глас народа, уз до сада
прикупљене податке о потребним радовима у
мјесним заједницама, радићемо на отклањању
свих њихових проблема, који су у надлежности
локалне самоуправе. Исто тако, пред надлежним
државним органима, залагаћемо се рјешење
проблема који су у њиховој надлежности.

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.

Међулокална и међурегионална сарадња
није на потребном нивоу.

РЈЕШЕЊЕ

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.

Демократе ће развити снажну међулокалну
и међурегионалну сарадњу.
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LOKALNE JAVNE FINANSIJE
I EKONOMSKI RAZVOJ
PROBLEM

PROBLEM

Neefikasno korišćenje opštinskih resursa.

Budžetska sredstva se ne troše na transparentan način, što narušava legitimitet cjelokupnog sistema potrošnje novca poreskih
obveznika.

RJEŠENJE

RJEŠENJE

Angažovanjem profesionalnog menadžmenta
i utvrđivanjem modela komercijalnog upravljanja opštinskim resursima obezbijedićemo
dopunske izvore javnog finansiranja i veću
produktivnost. Sa menadžmentom lokalnih
javnih preduzeća utvrdićemo projekciju finansijskih tehničkih učinaka, a osnovu unaprijed
definisanih finansijskih tehničkih pokazatelja
cijeniti njihovu odgovornost. Sačinićemo
ažuran registar opštinske imovine.

Građani i javnost će znati sve o svakom potrošenom
centu novca obveznika. Demokrate će obezbijediti
potpunu fiskalnu transparentnost. Svaki budžetski
korisnik će na Internet stranici učiniti dostupnim sve
dokumente o svakom aktu raspolaganja budžetskim
sredstvima. U svakom trenutku biće, na sajtu, javno
dostupna potpuna i precizna slika o javnim prihodima,
kao i podaci o licima prema kojima su usmjerana
budžetska sredstva i podaci o dokumentu koji je
pravni osnov za raspolaganje budžetskim sredstvima.
Objavljivaćemo planove javnih nabavki i obrazloženja
svrsishodnosti svake pojedinačne javne nabavke,
svih dostavljenih ponuda u postupku javnih nabavki,
izvještaja odgovornih lica o sprovedenom postupku
i krajnjih Ugovora javnih nabavki.
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PROBLEM

PROBLEM

Lokalni ekonomski razvoj se ne planira na
strateški način.

Opština ne stimuliše lokalni ekonomski razvoj.

RJEŠENJE

RJEŠENJE

Formiraćemo Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, koja bi obavljala komunikacionu,
savjetodavnu funkciju, ali i funkciju u domenu
obezbijeđnja podrške finansiranju i strateškom planiranju razvoja.

Uspostavićemo podsticajan pravni okvir za razvoj
preduzetništva, a jedan od zadataka biće i ukidanje
i smanjenje dažbina koje guše privrednu aktivnost
kako bi se preduzetnici podstakli da prevedu radnike
iz sive u legalnu zonu. Takođe ćemo se zalagati za
uspostavljanje stimumuativnog preduzetničkog
okruženja za pokretanje biznisa novih poslovnih
subjekata, mladih kreativnih ljudi i mladih poljoprivrednika. Kreiraćemo programe za unapređenje
samozapošljavanja kroz individualna poljoprivredna
gazdinstva i preduzetništvo, a kroz stimulisanje
programa za podizanje profesionalnih vještina i
radnih sposobnosti nezaposlenih lica na viši nivo
unapredićemo njihovu zapošljivost i bolje prilagođavanje na tržištu rada. Dinamiziranju ekonomskog
razvoja doprinijeće racionalizacija budžetskih
ulaganja kroz što strogo orijentisanje na razvoj
privredne i socijalne infrastrukture i razvoj radnih
i biznis sposobnosti građana Žabljaka.

PROBLEM

PROBLEM

Planiranje lokalnog budžeta nije efikasno i u
skladu sa razvojnim prioritetima.

Lokalna budžetska politika podređena je
interesima političko-administrativne klase
a ne društva kao cjeline.

RJEŠENJE

RJEŠENJE

Demokrate se zalažu doslednu primjenu
programskog budžeta. Njime se olakšava
definisanje ciljeva koje treba postići trošenjem
budžetskog novca i aktivnosti kojima se realizuju ti ciljevi, kao i definisanje pokazatelja
preko kojih se ocjenjuje stepen ispunjenja
postavljenih ciljeva. Time se transparentnost
i odgovornost u trošenju novca poreskih
obveznika podižu na najviši mogući nivo.

Zalagaćemo se za postepeno kreiranje efikasnog srednjeročnog okvira javnih rashoda.
Time će se trošenje društvenog novca vezati
društvene prioritete, a ne za trenutne potrebe
i procjene administrativnog aparata. To bi
takođe otvorilo vrata za različite društveno
ekonomske aktere da daju doprinos u kreiranju
optimalnih programa potrošnje budžetskog
novca. Stepen društvene potrebe će opredjeljivati šta će se i u kojoj mjeri finansirati, a ne
moć političkih i administrativnih struktura.
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PROBLEM

PROBLEM

Političko zapošljavanje i veliki odliv stanovništva stvara ekonomske i društvene probleme.

Ne vodi se politika demografskog oporavka

RJEŠENJE

RJEŠENJE

Demokrate će obezbijediti politiku stručnog
a ne partijskog zapošljavanja. Nova lokalna
vlast na čelu sa Demokratama će biti veoma
posvećena stvaranju uslova za nova radna
mjesta i povratak visokoobrazovanih ljudi u
naš grad. Time ćemo doprinijeti aktiviranju
svih faktora socio-ekonomskog razvoja naše
opštine.

Pružaćemo finansijsku pomoć i institucionalnu podršku za svako novorođeno dijete
u našoj opštini.

PROBLEM

PROBLEM

Dosadašnje privatizacije ne doprinose razvoju grada.

Zabljak nema jasnu viziju ekonomskog razvoja.

RJEŠENJE

RJEŠENJE

Izvršićemo analizu dosadašnjih privatizacija
i dugogodišnjih zakupa hotela i preduzeća
u cilju sagledavanja ispunjenja ugovora od
strane investitora i zakupaca.

Demokrate će izraditi Strategiju ekonomskog razvoja Žabljaka u cilju ekonomskog
i privrednog rasta zasnovanog na održivim
potencijalima i principima. Strategije će imati
jasnu viziju razvoja i plan realizacije, podrazumijevaće ključne projekte i aktivnosti
razvoja svih segmenata, a posebno turizma
i poljoprivrede kao okosnica razvoja opštine. Sačinićemo i realizovati Akcioni plan
ekonomskog razvoja opštine kojim bi se
otklonila brojna ograničenja i barijere, izvršile reforme, zaustavili negativni trendovi,
otvorila nova radna mjesta, obezbijedili
uslove za ekonomski razvoj.
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PROBLEM

PROBLEM

Preduzetnici koji započinju biznis nijesu podržani od strane opštine.

Prihodi koje ostvaruje Nacionalni park Durmitor većinski idu državi, a ne opštini.

RJEŠENJE

RJEŠENJE

Lokalna samouprava će osnovati Centar za preduzetništvo, sa ciljem: da se ubrza i kvalitetno
poboljša saradnja sa potencijalnim investitorima;
neprekidan kontakt sa drugim lokalnim centrima i
nacionalnim institucijama zaduženim za ovu oblast;
da održava kontake sa potencijalnim i postojećim
preduzetnicima; da bude podrška preduzetnicima
u obezbjeđenju izvora finasiranja iz državnih, lokalnih, predpristupnih i drugih izvora i fondova.
Stvorićem ambijent koji pogoduje privrednicima,
preduzetnicima i pruža im konkretnu pomoć da
pokrenu biznis u našoj opštini. Zalagaćemo se
za realizaciju različitih projekata, a posebno
projekata prekogranične saradnje sa susjednim centrima planinskog tirizma Zlatiborom,
Jahorinom i drugima.

Demokrate će stvarati institucionalne pretpostavke da prihod koji ostvari Nacionalni
park Durmitor ostaje većinski u Žabljaku i
pomogne razvoju grada. Uz razvoj osnovne
infrastrukture, promotivne aktivnosti, smanjenje taksi za ulaz u Nacionalni park i druge
aktivnosti stvorićemo uslove da najljepši
predio Balkana bude na korist naših građana
i svih posjetilaca.
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ПОЉОПРИВРЕДА
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Пољопривреда не узива институционалну
и системску подршку.

Неорганизован откуп и пласман млијека
и млијечних производа.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Сачинићемо стратегију и акциони план
за развој пољопривреде и села у нашој
општини.

Демократе ће обезбиједити повољне
услове за доводјење инвеститора. Нова
општинска власт ће административно,
материјално и финансијски стварати подстицаје за привлачење инвеститора који
би својим улагањем развили одређени
систем откупа.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Недовољна подршка пољопривредним
произвођачима од локалне управе.

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

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

У циљу стимулисања пољопривредне производње и директне помоћи пољопривредним произвођачима обезбиједићемо
већу подршку из локалног агробуџета.

Демократе ће радити на формирању удружења сточара и пољопривредних произвођача.. Самим тим обезбиједићемо да
се они повезују и концентришу ресурсе у
веће субјекте, како би смањили фиксне
трошкове и били конкурентни на тржишту.

ПРОБЛЕМ
Недовољна стручна заступљеност прољопривредне службе у локалној управи и недовољан буџет предвиђен за пољопривреду.

РЈЕШЕЊЕ
Оснивањем посебног органа локалне управе за пољопривреду створићемо услове за
стратешко планирање и системску подршку овој, у Жабљаку, перспективној грани привреде, пружање подршке у изради пројеката и бизнис планова, реорганизацији буџета у
корист пољопривредних премија. Опредјељења смо да се повећају издвајања из буџета
за подршку пољопривредницима и побољшању пољопривредне инфраструктуре.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Непостојање сточне пијаце утиче да се
пољопривредни вишкови се не могу ефикасно реализовати на тржишту.

Савјетодавна служба није ефикасна у пружању подршке.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Успостављањем услова за формирање
сточне пијаце у Жабљаку, нова локална
власт олакшаће продају, али и створити
подстицај да наши сточари повећају производњу.

Обезбиједићемо ефикасну савјетодавну
службу у оквиру органа локалне управе
у циљу подршке пољопривредницима
за израду пројеката и бизнис планова за
коришћење средстава из државних и европских фондова (ИРФ, МИДАС, ИПАРД
и др…).
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TURIZAM
PROBLEM

PROBLEM

Nedostatak kvalitetnih projekata i stručnog
kadra koji bi ih realizovao.

Turistička ponuda Žabljaka nije dobro organizovana.

RJEŠENJE

RJEŠENJE

Stručni tim će izraditi Strategiju razvoja turizma
u našoj opštini. Kroz Strategiju razvoja turizma,
pokrenućemo niz projekta, kako bi inovirali turističku ponudu grada i time produžili trajanje
ljetnje i zimske turističke sezone. Projekti koji
će privući turiste uključivaće, između ostalog,
brendiranje opštine kao ljetnjeg sportskog centra
za pripremu sportista i kulturno-zabavnih programa i manifestacija. Poseban akcenat ćemo
staviti na razvoj planinarskog turizma koji nije
sezonskog karaktera. Daćemo podršku svim
projektima koji će obogatiti turističku podršku.

Upotpunićemo turističku ponudu Žabljaka dodatnim
sadržajima, a postojeće ćemo učiniti kvalitetnijim i
dostupnijim turistima. Stvorićemo administrativne
i materijalne pretpostavke da se na efikasan način registruju, kategorišu i promovišu smještajni
kapaciteti. Potenciraćemo unapređenje uslova za
razvoj planinarskog i avanturističkog turizma, koji
treba biti okosnica razvoja turizma u Žabljaku, ali
i manifestacionog i ekoturizma. U skladu sa tim
ćemo pružiti administrativnu i promotivnu podršku
svim postojećim sportsko-rekreativnim klubovima
i društvima, kao i ugostiteljima. Uspostavićemo
na prometnim mjestima u toku sezone info punktove i angažovati kompetentna lica koja će biti
na usluzi turistima. Tradicionalne manifestacije
ćemo produžiti i obogatiti sadržajima namijenjenim turistima kroz plasiranje proizvoda lokalnog
stanovništva i kvalitetnu promociju.
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PROBLEM

PROBLEM

Nedovoljna afirmacija Žabljaka kao turističkog mjesta.

Nedostatak uređenih skijališta je jedan od
uzroka slabe zimske sezone.

RJEŠENJE

RJEŠENJE

Demokrate će pojačati aktivnosti na afirmaciji
i promociji specifičnih turističkih proizvoda
i to kroz sajamske nastupe, online promocije, štampani i video promotivni materijal.
Podstaći ćemo razvoj seoskih područja u
cilju stvaranja uslova za razvoj seoskog turizma i unaprjeđenja ekonomskog položaja
stanovništva.

Uredićemo aktuelna skijališta “Savin kuk” i
staviti u funkciju skijalište Štuoc.

PROBLEM

PROBLEM

Neadekvatan objekat Turističke organizacije.

Privatizovani turistički objekti u gradu ne rade.

RJEŠENJE

RJEŠENJE

Izgradićemo moderan objekat Turističke organizacije. Na određenim lokacijama postavićemo raznovrstan drveni mobilijar, u funkciji
turizma. Izgradićemo objekat suvenirnice
i izložbeni proctor, unapredićemo Centar
za posjetioce i Expo prostor. Podržaćemo
edukaciju turističkih vodiča.

Lokalna samouprava će se svim potencijalima uključiti u rješavanje problema hotela
“Jezera”, “Dumitor”, “Planinka” i skijališta
“Savin Kuk”, skijališta “Štuoc” jer oni treba
da rade u funkciji razvoja grada. Preispitaćemo dosadašnje ugovorne obaveze iz
privatizacije hotela.
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PROBLEM
Neadekvatno mjesto i uloga lokalne Turističke organizacije.

RJEŠENJE
Lokalna samouprava će organizovati sistemsku podršku razvoju turističke privrede. Kreiraćemo
administrativne pretpostavke za unapređenje turističkog okruženja i imati krucijalnu ulogu u
jačanju kapaciteta turističkih potencijala grada. Turističku organizaciju Zabljaka, ćemo osnažiti i učiniti je pravim nosiocem turizma u gradu u strateškom planiranju turizma, edukaciji i
promociji turističkih potencijala. Turistička organizacija će učestvovati na regionalnim i evropskim sajmovima, vršiti promociju turističkih potencijala i sadržaja naše opštine, uspostavljaće
saradnju sa renomiranim manifestacijama iz okruženja i pokrenuti nove lokalne manifestacije,
raditi i realizovati projekte i biti nosilac razvoja turizma u Žabljaku.
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ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Водоводни систем не обезбјеђује довољне количине воде за подручје општине
Жабљак, посебно у љетњим мјесецима.

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

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Израдићемо пројектну документације за
реконструкцију водоводног система општине
и изградњу сеоских водовода по приоритету. Израдићемо техничку документацију
и кренути са реконструкција цјевовода за
снабдијевање пијаћом водом Модро језеро-Развршје, Црвена греда-Сабирни базен.
Обезбиједићемо мјерење квалитета воде
на савременим технолошким основама,
извршити квалитативну санацију постојеће
водоводне мреже и замјена старих цијеви.
Извршићемо довођење воде за осњежавање
на скијалишту Савин кук.

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

ПРОБЛЕМ

Снабдијевање електричном енергијом је
отежано у појединим сеоским подручјима
и катунима. Систем јавне расвјете није
цјеловит.

Веома ниске зимске температуте намећу
топлификација града.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Изградићемо трафостанице у сеоским
подручјима, извршити потребне реконструкције, еклектрификације катуна и јавну
расвјету у приградским насељима у којима
она не постоји.

Израдићемо пројектну документацију за
топлификацију града.

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Многе улице у граду и приградским насељима су у стању да захтијевају реконструкцију, слабо се одржавају, а локални
путеви су у лошем стању.

Паркирања у граду, посебно у сезони је
изузетно отежано.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Реконструисаћемо и модернизовати улице
у граду и приградским подручјима, насипање и санирање локалних путева, ради
бољих услове живота на селу. Обезбиједићемо да се саобраћајнице и локални
путеви редовно и квалитетно одржавају.

Локална самоуправа ће израдити Пројекат за регулисање саобраћаја, изградњу
паркинга као и јавне гараже у ширем градском језгру.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Нема планског развоја и уређења градског
језгра.

Објекте бивше болнице у Жабљаку треба
адаприрати.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Израдићемо Студију развоја градског језгра.
Опремићемо градско језгро са адекватним
садржајима који ће бити мјесто окупљања
туриста и грађана. Уредићемо и одржавати
градско језгро јер је то огледало града, а
уједно је и слика о домаћинској и организованој локалној власти. Објекте у ширем
градском језгру, ћемо довести до стања
да не шаљу лошу слику о граду.

Помоћи ћемо проширење капацитета и
адаптацију здравственог центра у функцији
здравствене заштите грађана и туристичке понуде. Иницираћемо формирање
Дома здравља у Жабљаку. До тада ћемо
обезбиједити обављање љекарских специјалистичких прегледа од стране доктора
специјалиста из других здравствених установа у Здравственој станици у Жабљаку.
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MLADI I SPORT
PROBLEM

PROBLEM

Ne postoji lokalni akcioni plan za mlade.

Mladima treba pomoći za traženje posla u
struci.

RJEŠENJE

RJEŠENJE

Izradićemo lokalni akcioni plan za mlade:
obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i bezbjednost, kulturu, slobodno vrijeme, ljudska
prava, učešče mladih u društvenom životu.

Demokrate će pokrenuti programe osposobljavanja svršenih srednjoškolaca i visokoškolaca, kako bi im pružili priliku da povećaju
svoje sposobnosti i postanu konkurenti na
tržištu rada. Razvićemo partnerstvo srednje
škole i sekretarijata, ustanova, preduzeća
čiji je osnivač opština a takođe preduzeća
i hotela na teritoriji opštine u cilju realizacije praktične nastave i osposobljavanja
mladih. Pomoći ćemo da svršeni diplomci
obave pripravnički staž u našem gradu.
Uspostavljaćemo strateška partnerstva sa
investitorima koji će svojim investicijama
doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta
za mlade.
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PROBLEM

PROBLEM

Neodgovarajuća raspodjela sredstava koja
su namijenjena sportskim klubovima.

Neodgovoran odnos Opštine prema lokalnim
sportskim klubovima i igralištima.

RJEŠENJE

RJEŠENJE

Formiraćemo sekretarijat za Mlade i sport
koji će pružati podršku mladima i razvoju
sporta i upravljati sportskim objektima koji
su u vlasništvu opštine.

Lokalna samouprava će pomoći život i rad
sportskih klubova u opštini. Izvršićemo rekonstrukciju i stavljanje u funkciju fudbalskog
igrališta na Ravnom Žabljaku za razvoj sporta
i sportskog turizma u Žabljaku. Rekonstruisaćemo postojeći školski sportski teren, na
kojoj je neophodno postojeću asfaltnu stazu
zamijeniti tartanom.

PROBLEM

PROBLEM

Više seoskih škola na teritoriji opštine Žabljak
je u lošem stanju i ne rade.

Najmlađim đacima nijesu obezbijeđeni besplatni udžebenici.

RJEŠENJE

RJEŠENJE

Pokrenućemo inicijativu za otvaranje škole u
Virku, rekonstrukciju seoskih škola na teritoriji
opštine Žabljak, prije svega kroz popravku
krovova, kako bi se škole zaštitile od daljeg
propadanja.

Lokalna samouprava će obezbijediti besplatne udžbenike za djecu od prvog do četvrtog
razreda osnovne škole.
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КУЛТУРА
ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Нефукнционалан Центар за културу (градска библиотека, биоскоп).

Не постоји цјеловит Програм развоја културе у граду.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Демократе ће Центар за културу поставити
на потпуно другачијим и снажнијим основама. У планирању буџета опредијелићемо
онолико средстава колико је потребно да
Центар за културу несметано функционише.
Потребно је адаптирати постојећи простор
за градску библиотеку са читаоницом. Те
боље организовати биоскопски програм.
Такође, потребно је прилагодити културни
садржај дјеци, омладини и одраслима.

Локална самоуправа ће направити квалитетну стратегију културног живота у
Жабљаку. Пројекат развоја културе ће
са собом повући и низ других пратећих
садржаја који ће имати значаја за град.
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ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Културне манифестације су ријетке и препуштене саме себи.

Жабљак нема Културно умјетничко друштво.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ
Локална самоуправа ће у сарадњи са Министарством, покретањем КУД-а створити
услове за богатији културног живота града
и ангажовање младих Жабљака.

Програмски тим ће организовати Програм
културних манифестација које ће окупљати умјетнике из цијелог региона, и на тај
начин мапирати наш град као мјесто гдје
умјетници радо долазе. Подржаћемо и
ојачати садашње културне манифестације,
а такође иницирати афирмисање нових,
који би били у функцији промоције града.
Организоваћемо и промовисати локалне
традиционалне културне манифестације,
подстицати културна друштва и културне
посленике да програме културе укључимо у развој туризма и свеукупног
живота града

ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ

Лоша и неадекватна маркација културних
рута.

Жабљак нема локалну радио станицу.

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

Општина ће обезбиједити и означити све
путеве који воде до главних историјских
споменика, а постављањем мапа и путоказа, уређивањем простора око споменика,
постављањем клупа и столова, канти за
смеће и осталог инвентара учинићемо те
просторе љепшим и приступачним туристима и посјетиоцима.

Локална самоуправа ће у сарадњи са Министарством, покретањем локалне радио
станице створити услове за богатији информативно-културни живот града, транспарнтност и бити сервис свих грађана.
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EKOLOGIJA
PROBLEM

PROBLEM

Koncesionari nisu adekvatno kontrolisani od
strane lokalne uoprave.

Fekalne vode koje nisu priključene na kolektor
za prečišćavanje.

RJEŠENJE

RJEŠENJE

Formirati komisiju koja će biti sačinjena od
predstavnika NVO i građana koji se bave
zaštitom životne sredine, koja će imati ulogu da vrši kontrolu nad koncesionarima koji
eksploatišu šljunak, pijesak i drvo. Opština će
u skladu sa svojim nadležnostima, pokrenuti
procedure kojima će se obezbijediti kontrola
nad koncesionarima koji eksploatišu šljunak,
pijesak i drvo. Smatramo da je neohodno
inicirati da nezavisne državne institucije
izvrše reviziju koncesionih ugovora i utvrdi
bilanse i rezultate kao ispunjenost svrhe
dodjeljivanja korišćenja. Promovisaćemo
modele građanskog nadzora nad upotrebom javnih resursa.

Povezivanjem kanalizacionog sistema sa
gradskim kolektorom riješićemo brojne ekološke, komunalne I socijalne probleme, koje
stvaraju neregulisane fekalne I otpadne vode.

23

PROBLEM

PROBLEM

Javne površine se neredovno održavaju.

Reciklažni centar nije u funkciji.

RJEŠENJE

RJEŠENJE

Lokalna samouprava će neprekidno voditi
računa da Žabljak bude ekološka prestolnica
države u punom značenju, da bude čista zdrava i sigurna okolina. Lokalna samouprava će
uvesti stalne urbanističke patrole pojačane
komunalnom policijom koje će pratiti stanje
javnih površina, i hitno djelovati

Stvaraćemo uslove da reciklažni centra počne
sa radom i omogućiti zaštitu životne sredine
I efikasno upraljanje otpadom.
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