ПРОГРАМ ЗА СТАРИ ГРАД
Осим што се, последњих осам година,
организација и систем рада Општине на једвите јаде
усклађује са општинским управама Европске уније, сам
однос према грађанима није се много променио.
Ефикаснији рад администрације свео се искључиво на
издавање разних уверења и употребу интернета. Покушајте
нешто више од тога и наићићете на зид! Не верујете? Били
сте недавно у Општини? Не!?! Бирократија, усиљена
предусретљувост, бахатост, тајновитост, сумњичавост
према свима, шиканирање грађана, субјективност
општинских службеника, селективност у решавању
нагомиланих проблема грађана, као и непотизам, само су
неки од приоритета наших општинских функционера!
Имајући у виду да се буџет Општине, али и Града
Београда, са привредним растом из године у годину
увећава, сматрамо да би и са постојећим буџетским
средствима, српски радикали остварили значајније
резултате у побољшању животних услова свих грађана.
Прерасподела и рационализација буџетских позиција и
ефикасна буџетска контрола, утврђивање приоритета на основу
објективних критеријума, искључиво наменско коришћење
буџетсјих средстава, увид у систем јавних набавки и радикално
елиминисање корупције, представљају само неке од начина да,
већ првих месеци наше власти, осетите тренутне резултате наше
политике.
Добра
организација,
дисциплина
општинских
службеника, а посебно функционера, правичност и праведност у
односу према грађанима, основни су постулати српских радикала.
У циљу задовољавања потреба грађана и сталног
унапређивања квалитета живота у локалној заједници, Српска
радикална странка Вам представља полазне основе свог програма
развоја Градске општине Стари град. Прихватањем ових полазних
основа, грађани најстарије београдске општине изабраће
способну и одговорну власт са којом ће, у партиципацији,
ефективно и ефикасно управљати развојем своје локалне
заједнице. У локалној самоуправи, организованој на основу овог
програма, грађани ће имати подједнако право и обавезу да
активно доприносе унапређивању квалитета живота у својој
заједници. Основни задатак биће суочавање са проблемима
уређења и развоја Општине уз оптимално коришћење
расположивих ресурса, у складу са стратегијом развоја Града
Београда. Нова власт Градске општине Стари град, са српским
радикалима на челу, биће синоним за одговорно и активно
управљање локалним развојем и локалним пословима.
Таква способна и одговорна власт оствариће партнерство
са свим нивоима власти и другим локалним јединицама у земљи и
региону, као и са приватним сектором.

Кључне вредности рада општинске управе представљаће
отвореност, демократичност и нова политичка култура у амбијенту
развијеног цивилног друштва у самом срцу Србије.
Администрација наше општине ће заиста и коначно постати јавни
сервис грађана.
До овакве општинске управе можемо доћи само
заједничким радом, уз испуњење неколико стратешких циљева,
који обухватају: суштинску и истовремено функционалну и
фискалну децентрализацију, формирање способног и модерног
вођства, као и компетентних и мотивисаних општинских
службеника, битно унапређење квалитета и економичности
услуга, директно учешће грађана у јавним пословима, политичку и
кривичну одговорност функционера и службеника општинске
управе и међусобну сарадњу са пријатељским локалним и
регионалним заједницама и градовима. Овај програм, који чине
временски распоређени стратешки и оперативни циљеви,
разрадили су стручни тимови Српске радикалне странке, на основу
детаљне анализе тренутног, веома забрињавајућег стања, у којем
се, и поред спроведених „реформи“, налази наша општинска
управа. На основу претходне анализе, за сваки од стратешких
циљева, израђен је низ међусобно усклађених пројеката. Основни
стратешки циљ је да се Општина Стари град, као својеврстан
репрезент Града Београда, што боље позиционира међу светским
центрима, а посебно међу престоницама централне, источне и
југоисточне Европе.
Наш Стари град заслужује поштену власт, а Ви бољу
садашњост и перспективнију будућност.
Са српским радикалима на челу, ипак има наде!!!
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•

Образовање, култура и спорт

Да би обезбедили боље сутра, српски радикали ће радити данас! Додатно ћемо финансирати образовне
активности младих талената из буџета Општине, преко конкретних пројеката (научно‐истраживачки рад, такмичења,
развој уметности и сл.). Нашим програмом развоја издвојено је преко 190.000.000 динара за установе образовања, на
годишњем нивоу, што је за преко 30 процената више од досадашњег буџетског решења. Нарочиту пажњу посветићемо
дипломским, магистарским радовима и докторским дисертацијама, везаним за унапређење наше општине, али и
стручном оспособљавању наставног кадра. Општина ће додатно финансирати увођење савремених информационих
технологија у свим школама на територији Општине. Српски радикали ће обезбедити адекватну заштиту ђака у свим
школама на нашој општини у сарадњи са МУП Републике Србије. Посебна едукација посветиће се превенцији
криминалитета, алкохолизма и болести зависности. Као општинска власт, у сарадњи са надлежним институцијама,
учинићемо све, да повећамо мере за сузбијање утицаја верских секти, нарочито на омладину.
Хитно ћемо побољшати услове рада и боравка деце у предшколским установама и значајније укључити приватни
сектор у области предшколског васпитања, уз строгу контролу од стране надлежних служби. Уз, већ алармантно,
смањење наталитета, нарочито на нашој општини, као једној од најстаријих у Србији, код српских радикала одговор не
може бити да „нема места“. Као приоритет, обезбедићемо место у предшколској установи, за свако наше староградско
дете!
Организоваћемо постојеће и промовисати нове културне садржаје и манифестације у сарадњи са надлежним
институцијама и установама и очувати и унапредити српску културну баштину. Унапредићемо простор за културне
активности свих генерација и укључити се у међународне програме свих пријатељских земаља, уз поштовање српске
традиције. Општина ће организовати штампање посебне публикације културно‐историјског садржаја, од чијих прихода ће
се делимично финансирати заштита културно‐историјских споменика, задужбина, фондација и библиотека које се налазе
на нашој општини.
Проширићемо постојеће и формирати нове јавне спортске капацитете, у сарадњи са заинтересованим спортским
савезима. Организоваћемо спортске манифестација, рекреативног, аматерског или професионалног карактера, а
нарочито на школском нивоу. Пружићемо подршку организацијама цивилног друштва у организовању образовних,
културних, социјалних и рекреативних услуга. Српски радикали ће спречити пљачку ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“
(раније СЦ „25. мај“) као јавног добра и његову планирану криминалну приватизацију.

•

Здравствена и социјална заштита

И поред тога што су власти у последње четири године, само за „реновирање“ Дома здравља „Стари град“,
потрошиле око 2.000.000 евра!?!, стање је и даље забрињавајуће. Како се за оволики новац могао сазидати потпуно нови
дом здравља, а да су притом уништили државну апотеку у холу Дома здравља остаје питање, ди су наши новци?
Програмом развоја обезбедили смо нешто скромнија средства, у износу од око 35.000.000 динара годишње, али за
потпуно друге намене. Општина ће партиципирати приликом стручног усавршавања лекара, запослених у Дому здравља
Стари град и увођења савремених технологија, набавке дијагностичких апарата и осталих медицинских помагала. На тај
начин подићи ћемо квалитет пружања здравствених услуга. Инсистираћемо на смањењу бирократског односа према
осигураницима, као и на унапређењу рада службе за заштиту права пацијената. У износ опредељених средстава улази и
побољшање доступности примарне здравствене заштите, посебно деци, старима и лицима са посебним потребама.
Иницираћемо увођење профитабилних пројеката, како би се заинтересованим корисницима проширила здравствена
понуда (welness центри, индустрија здраве хране и сл.).
Основаћемо Савет и усвојити Програм запошљавања на нивоу Општине, у складу са Националном стратегијом
запошљавања, уз максимално укључење женске радне снаге и радно способног старијег становништва. Програмом ће
бити обезбеђен и додатни износ новчане накнаде или новчане помоћи за време преквалификације или доквалификације
незапосленог лица, као и средства за исплату једнократне новчане накнаде лицу којем престаје радни однос, на основу
захтева послодавца, у случају да предузеће није у могућности да је исплати.
Како је Општина државни старатељ, основаћемо Фонд солидарности за помоћ старима, лицима са посебним
потребама и немоћнима, а Друштву за стара лица даћемо посебан третман. Из овог фонда део средстава намењен је и
задовољењу основних потреба избеглих и расељених лица, уредно пријављеним на територији Општине.
Поједноставићемо процедуру и пружити сву неопходну правну и логистичку подршку, правним и физичким лицима, који
оснивају установе социјалне заштите, на територији општине.
Имајући у виду негативан природни прираштај на нашој општини, српски радикали сматрају да је досадашња
накнада за новорођено дете са пребивалиштем на нашој општини срамно мала, с обзиром на већ традиционално
смањење броја новорођенчади. Програмом је предвиђено повећање накнаде за новорођену децу за око 130 процената и
посебна накнада за свако наредно новорођено дете.
Српска радикална странка ће подржати сваки пројекат стамбене изградње на територији Општине, за јасно
дефинисане циљне групе (породице са малом децом, дефицитарни високообразовани кадрови и сл.), кроз умањење или
ослобођење општинских такси.
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•

Комуналне услуге и екологија

Због позиције наше општине, као садашњег, али и будућег пословног центра Србије и Београда, недопустив је
вишедеценијски јаз у комуналној инфраструктури у односу на центре водећих европских престоница. Као одговорна
власт, у сарадњи са надлежним јавним предузећима, учинићемо све да се целокупна територија Општине умрежи на
систем даљинског грејања, топловода, гасовода и информатичке инфраструктуре. На овај начин повећаћемо присуство
водећих међународних компанија и увећати вредност некретнина.
Инсистираћемо на ефикаснијем раду надлежних служби Градске чистоће, а нарочито на готово заборављеном
„прању улица“.
На основу нашег еколошког плана формираће се зелене површине, где год је то могуће. С обзиром да су паркови
на нашој општини, по запуштености, убедљиво на првом месту, један од приоритета биће и њихова модерна обнова са
обавезним пратећим садржајима намењеним најмлађима.
Инсистираћемо да се обале река и приобаље делегирају у искључиву надлежност Општине, како би се, коначно,
избегло њихово досадашње нееколошко и нефункционално коришћење. Истовремено, Општина би добила прилику да
архитектонски самостално уреди обалу, са свим претећим садржајима, што би био значајни и дугорочни извор
финансијских средстава. Овим средствима делом би се финансирала изградња модерног система за пречишћавање
отпадних вода и канализационог система, чиме би се у великој мери спречило загађење река.
Имајући у виду да се на Општини Стари град налази и део индустријске зоне, учинићемо све, да предузећа
строго поштују законске прописе из области загађења ваздуха и воде.
Захтеваћемо спровођење свих законских мера заштите од земљотреса, пожара, поплаве и осталих елементарних
непогода, на териоторији целе Општине, што до сада није био случај.
Како би се смањио ниво буке, а грађани имали миран сан, општинским одлукама ограничићемо радно време
угоститељских објеката, који се налазе у стамбеним зградама и стамбеним четвртима, најкасније до 23 часа. Планирано је
и увођење комуналне полиције. За непоштовање одлука биће прописане строге прекршајне казне, како новчане, тако и
мере привремене забране обављања делатности.

•

Развој информатичког друштва и туризма

Отворићемо интернет клубове у просторијама месних заједница, а грађанима ћемо пружити сву неопходне
техничку и стручну помоћ.
Формираћемо компјутеризовану мрежу информативних пунктова на неколико локација. На овај начин, грађани у
сваком тренутку могу добити мноштво корисних информација о специфичностима наше општине, али и Града Београда, у
целини.
Реафирмисаћемо туризам као приоритет привредне и културне делатности, кроз бројне могућности за одмор,
ракреацију и забаву на целој територији Општине.
Повећаћемо ефикасност Општинске управе, на тај начин, што ће издавање свих неопходних уверења и
подношење захтева бити омогућено у просторијама месних заједница.
Даћемо хотелијерима посебне инвестиционе подстицаје, у виду ослобођења од општинских такси и пореза,
приликом изградње нових, модерних хотела, на територији Општине. Развићемо и систем међусобне сарадње у области
пружања туристичких услуга.
Посебно ћемо уређедити пешачке зоне, кроз обнову старих и формирање нових, употпуњених српским културно‐
историјским наслеђем и квалитетним туристичким садржајима. Туристима ћемо понудити презентацију објеката и целина
од културно‐историјског значаја за Србију.
Неговаћемо српску баштину. Посебан туристички акценат биће дат Малом Калемегдану, као месту на којем се
налазе споменици многих српских писаца и јавних личности. Извршићемо комерцијализацију Београдске тврђаве, а део
прихода слиће се у општински буџет.
Покренућемо замрлу иницијативу за обнову речног путничког пристаништа на Сави, комплетираног свим
туристичким садржајима.
•

Финансије

Стручњаци Српске радикалне странке развили су нови модел располагања и управљања локалним ресурсима у
складу са позитивним законодавством, уз рационално и планско коришћење буџета Општине. Развили смо и инструменте
за финансирање капиталних улагања, у складу са Националним инвестиционим планом.
Стварићемо базу података о економским и социјалним показатељима са финансијским упоређивањем и
рангирањем (benchmarking).
Повећаћемо приход Општине кроз капитална улагања и развој малих и средњих предузећа, а посебно услужних
делатности. Поједноставићемо процедуру и смањити трошкове оснивања малих предузећа, радњи, агенција и слично,
нарочито у терцијарном сектору.
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•

Урбанизам, грађевинарство и управљање пословним простором

Дисциплинована и некорумпирана грађевинска инспекција спречиће све учесталије урбанистичко‐грађевинско
безакоње. Очуваћемо локалну традицију и неговаћемо специфичан стил и форму у архитектури Старог града. Хитно ћемо
уклонити објекте изграђене без грађевинске дозволе.
Упоредо са неминовним повећањем цена стамбеног и пословног простора на територији Општине, увећаће се и
приходи од закупа општинског пословног простора. Значајно ћемо смањити закупнину за коришћење пословног простора
Општине, за поједине врсте корисника (уметници, стари занати и сл.), а повећати за високопрофитне кориснике, у складу
са тржишним ценама на основу посебне одлуке.
Неопходно је „оживљавање“ доњих делова Општине, Дорћола и Скадарлије према реци. Ово ћемо урадити
преко великог потенцијала грађевинског земљишта и пословног простора, за развој секундарних и терцијарних
делатности. Улагањем у инфраструктуру ових делова Општине и ширењем пословног простора Општине, остварио би се
значајан прилив буџетских средстава.
Изградња стамбено‐пословних четврти и великих тржних и пословних центара биће строго контролисана, уз
вођење рачуна о култорно‐историјском амбијенту и квалитету животне средине, што до сада није био случај.
Унапредићемо пројекат и учествовати у изградњи модерне марине на Дорћолу уз све пратеће садржаје.
Преиспитаћемо све грађевинске дозволе, дате за изградњу објеката у зони клизишта, с обзиром да су такви
радови у великој мери оштетили околне зграде и улице. Против одговорних лица покренућемо одговарајуће поступке.
Омогућићемо ефикасне гринфилд и браунфилд инвестиције, где ћемо услове тржишта и градњу одредити у
складу са нашим интересима и заједничким улагањима. Ово се посебно односи на индустријске зоне и комуналне зоне
приобаља, чиме би се у великој мери привукли ино‐партнери.

•

Медији

Српски радикали ће правовремено и објективно информисати грађане о свим догађајима на територији
Општине. Спречићемо сваку досадашњу манипулацију и дезинформисање грађана, посебно од стране носилаца
политичких функција.
Лист Општине Стари град не испуњава своју улогу, као ни очекивања грађана, већ искључиво служи задовољењу
личних и партијских интереса општинских олигарха. Верни демократији, омогућићемо садашњој власти, а будућој
опозицији, да у општинском информативном листу, изнесе свој став о свим битним питањима везаним за рад Општине.
Поред штампаних медија, размотрићемо и могућност формирања локалне радио станице.
•

Саобраћајна инфраструктура

Решићемо проблем паркирања у центру града, кроз изградњу подземних гаража. Одредићемо локације, а
уговором са инвеститором и посебне погодности за коришћење ових гаража од стране становника Општине.
Покренућемо иницијативу за трајно решење проблема режима саобраћаја и увођење модерног технолошког
система за управљање саобраћајем уз повећање нивоа безбедности, у елаборацији Саобраћајног факултета у Београду,
чиме ће се растеретити градско језгро и повећати приступачност и комерцијална вредност најуже градске зоне.
Подржаћемо изградњу јавног висококапацитетног шинског система на територији Града Београда, који би
растеретио саобраћај у центру Града.
Подржаћемо иницијативу на увођењу јавног речног превоза, који, иако скупљи, има смисла у општинама које
излазе на реке.
Обезбедићемо услове за несметано одвијање бициклистичког саобраћаја, кроз централне градске улице.

‐
‐
‐
‐
‐

налазимо се у Париској улици број 13, телефон: 2639‐132,
радно време Одбора је радним данима од 14 до 20 часова,
бесплатни правни савети грађанима се дају понедељком од 17 и 30 до 19 часова,
седница Општинског одбора одржава се сваког понедељка, са почетком од 19 часова,
састанак Савета за омладину и спорт одржава се сваког четвртка, са почетком од 18 часова;
КОМИТЕТ ЗА ОДБРАНУ ВОЈИСЛАВА ШЕШЕЉА
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Телефон: +381 11 316 46 21
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