
Смјер рада савјета МЗ Чечава од стране независних кандидата

Помаже Бог,

Како се ближе избори за Савјет мјесне заједнице, сматрам да није довољан сав
рад и труд који смо уложили за ових пар година у Чечави као мјештани, већ би требали
представити и наш план и идеје за даљи рад и развој МЗ Чечава. Као група грађана
која је у задњем периоду била присутна у већини радова и дешавања на простору МЗ
Чечава, увидјели смо многе погодности и ресурсе које обилазе нашу мјесну заједницу.
Кроз овај план ћемо покушати изнијети неке од тих погодности, а и наше стратегије за
привлачење нових ресурса који ће значајно побољшати стање нашег села.

Ресурси

Као млађа генерација већ смо упућени у „писање пројеката“ кроз које локалне
заједнице повуку и највећи дио финансија за свој рад и рјешавање локалних проблема.
Кроз овакве пројекте смо ове године повукли преко 4000КМ из разних организација а
уз то је наравно ишло и учешће мјештана које износи нешто више од 2500КМ ове
године. Утрошеност тих средстава се видјела а они које желе могу схватити значај
истих за Чечаву.Због успјешне реализације тих истих пројеката већ су у плану иста или
већа средства за идућу годину.

Поред тога не изостаје ни учешће ни Општине Теслић у функционисању мјесних
заједница, гдје општина сваке године издваја велику количину ресурса за рад истих,
али се нажалост погрешно располаже са њима. Општина Теслић је ове године
обезбједила 990 метара кубних насипа за некатегорисане путеве у МЗ Чечава, а
прошле године и више. Нажалост, можемо и сами видјети да се са тим ресурсима не
располаже како треба, односно сви ти камиони не долазе тамо гдје су намјењени.
Свједоци смо ужасних некатегорисаних путева у МЗ Чечава, гдје свакодневно
обилазимо рупе, а кад попијемо коју више онда не бирамо мањег ђавла.

Рјешавање проблема

Као неформална група ЧУПС у 2020 години смо лобирањем успјели
обезбједити реконструкцију регионалног пута од излаза из центра Чечава све до
машинског моста. Схватамо важност сваког асфалтираног километра, али и важност
одржавања неасфалтираних путева. Нисмо у позицији и нити ћемо икада обећавати
рјешења за која нисмо сигурни да можемо испунити. Оно што можемо обећати јесте
домаћинско управљање са свим расположивим средствима и могућностима и да сваки
мјештанин има право увида у исте.

Прошле (2020) године смо предали захтјев за побољшање интернет и мобилне услуге
на простору Чечаве, тренутно рјешавање овог проблема захтјева учешће МЗ, што је
некако увијек недостајало у свим нашим активностима у Чечави. Надамо се да ће се



ово промјенити после избора 14. новембра и да ће нови Савјет МЗ Чечава, били то
независни кандидати или страначки, подржати сваки вид напретка нашег села.

Наталитет

Већ смо ове године почели са даривањем прве рођене бебе у Чечави, а
радимо на обезбјеђивању финансија за идућу годину гдје би у складу са могућностима
овај буџет био и већи.

Најважнији дио одгоја сваког дјетета јесу услови, зато активно радимо на побољшању
услова и простора за дјецу. Ми као мали дио „система“ нисмо у могућности направити
драстичне промјене по питању наталитета, али смо у могућности сваки дан
посавјетовати и препоручити нешто што ће можда задржати бар нешто наших
породица на овом простору а тиме и повећати наталитет. Активно на терену можемо
побољшати разноврстност активности за дјецу у Чечави као и осигурати пјешачки
простор којим се дјеца крећу од куће до Основне школе.

Грантови

Свакодневно невладине организације, јединице локалне самоуправе,
министарства и међународне заједнице објављују јавне позиве за грантове од
инфрастрктуре до пољопривреде. За период од годину дана успјели смо повући само
дио тих средстава због недовољно времена и капацитета али и недовољног учешћа
МЗ. Мјесна заједница има моралну обавезу да упозна своје мјештане са
могућностима који имају, као што су грантови за помоћ пчеларима, грантови у туризму
и тако даље. До сада су нас ове могућности обилазиле у ширем кругу чисто јер нико
није био упознат о истима.

Учешће

Мјесна заједница је основа сваког села. Како нас сваки дан има све мање једини
начин за напредак је груписање и заједнички рад на проблемима. Због тога се
залажемо да сваки мјештанин села Чечава учествује у дешавањима али и да
доприноси критикима. Често смо пута били у ситуацији да се из неких разлога окреће
глава на мноштво проблема у нашем селу. Вријеме је да се томе стане у крај. Сваком
проблему који утиче на село се треба посветити и покушати наћи рјешење. Проблеми
неће нестати, само их се може скупити толико да нас уназаде а и како је кренуло да
закључају све једну кућу у нашем селу. Због тога је у плану да савјет МЗ кроз свој
мандат посјети сваку „откључану“ кућу бар једном и саслуша проблеме.

Чишћење и смеће

Као и сваки други мјештанин нашег села редовно се боримо са чишћењем
снијега, вријеме је да се након свих ових година напокон зна ко и гдје чисти снијег.
Општина Теслић али и мјештани сваке године издвоје огромна средства за одржавање



путева, али некако увијек наши путеви каскају и ресурси обезбјеђени за то се губе.
Вријеме је да једне године на Божић, Богојављење и Светога Саву имамо проходан пут
до Цркве, до гробља, а и сваки мјештанин до регионалног пута. Чечава као село
велике повшрине има велики проблем са одвозом смећа и одржавањем чисте средине.
Кроз серију захтјева, пројеката и сарадње мјештана овај проблем се може ријешити.
Оно што недостаје у овом проблему јесте домаћинско опхођење према своме селу.

Традиција

Свједоци смо губитка традиције нашег села. Док мјеста са 10 до 15 кућа имају
традицију и имају свој датум у години, када и птице на грани знају да је збор у том
мјесту, код нас се чека половина августа да би се знало када нам је збор. Врло је
важно вратити традицију нашем селу и успоставити стални датум „чечавског збора“.
Према овом датуму ће сви чечавци из цијелог свијета знати када је највеће окупљање
у њиховом селу. Уз „зборовање“ ће се знати када је и фудбалски турнир а и све друге
организације и удружења ће знати када требају спремати манифестације као учешће у
збору. Уколико се изгуби традиција полако ћемо се изгубити и ми.

Увезивање

Како вријеме пролази видимо све више чечавских породица које су се смјестиле
у цијелом свијету. Чечавске породице су спремне да помогну своме селу да би се
задржао што већи број мјештана у Чечави али и да се чечавци имају гдје вратити.
Увезивање са нашим чечавцима ће помоћи у реализаицји многих активности на
простору Чечаве. Узајамна сарадња ће увијек обезбједити ресурсе који могу помоћи
раду МЗ Чечава. Посјете домаћинима из Чечаве који живе у иностранству увијек
донесу нова исксутва која могу помоћи у рјешавању наших проблема јер сви проблеми
у којима се ми налазимо већ је неко ријешио на другом мјесту. Угледајући се на ова
рјешења увијек можемо извући најбоље рјешење за наше село и прескочити све
евентуалне грешке које су правиле друге мјесне заједнице.

Одговорност

Пошто је Чечава село велике површине захтјева велику одговорност и
истрајност да би се стигло до сваког дијела села. Сваки мјештанин, од оног на граници
са општином Станари па све до Шњеготине, не смије да осјети запостављеност од
стране мјесне заједнице. Како је кроз историју Чечава била центар ове регије, а и
данас је, сноси и одговорност удруживања и груписања овог подручја ради бржег и
бољег напретка.

Позивамо све мјештане села Чечава да изађу на изборе савјета МЗ Чечава 14.
новембра у периоду од 08:00 – 16:00 часова и гласају за оне који раде и желе да
наставе да раде за боље стање у Чечави. Овом приликом се бира Савјет, а Савјет ће



изабрати предсједника. Добродошли сте поставити било какво питање или оставити
коментар.

Милан Милашиновић,
Листа грађана
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