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ИСКРА ВО МРАКОТ! #ЛЕВИЦА

Реалноста во очи на предвремените парламентарни избори, зака-
жани за 11 декември 2016, паѓа во сенката на една од најдлабоките 
општествени, економски, политички и правни кризи од осамо-
стојувањето на Републиката. Околностите во кои се наоѓаме бараат 
брза и одлучна политичка акција за конечен пад на режимот  и ос-
лободување на Македонија од канџите на груевизмот! Секој серио-
зен и прогресивен човек има граѓанска должност да придонесе во 
борбата за слобода од мафијата и домашниот окупатор. Ако сакаме 
подобра иднина на нашите потомци, не смееме да правиме ком-
промиси со идеалите за кои гинеа нашите претци. Меѓу другото, 
ова е и наша историска шанса да ставиме крај на „изборот“ помеѓу 
две зла и конечно да го избереме Доброто!
Левица е нова, атипична партија која е вистинско освежување на 
нашата неинвентивна политичка сцена. Составена е од образовани, 
неискомпромитирани и храбри луѓе кои беа први на улиците и ба-
рикадите кога тоа беше најпотребно и кои покажаа како се дава от-
пор пред налетот на полициските кордони. Ние, иако млади, имаме 
долгогодишен стаж на практикување разни форми на политички 
активизам преку макотрпна теренска работа низ неколку леви-
чарски здруженија, синдикати, протестни движења, неформални 
групи и граѓански иницијативи. Затоа Левица, по многу нешта, е 
поразлична од сите други вообичаени партии кај нас – бидејќи ја 
градевме оддолу-нагоре. Левица нема лидер, нема спонзор, нема 
багаж од минатото! 
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Нашите членови, кои во голем број и самите потекнуваат од работ-
нички семејства, искрено веруваат во идеалите за кои се борат. Тие 
на овогодинешните масовни протести – со срце, пркос и борбеност 
– покажаа како треба да се принесе лична жртва за општото добро. 
Скоро половина од луѓето во нашето највисоко раководство се апсе-
ни, притворани и кривично судени заради својата антирежимска 
политичка активност. Оваа репресија доволно говори за потенција-
лот со кој располагаме.
Со ваша помош, искрено веруваме дека преку нашите пратеници, 
како идни предлагачи на добри и правични закони во Собранието 
на РМ, можеме да се избориме за целосна стабилизација на оваа 
ненормална состојба во која сме принудени да преживуваме, а не 
да живееме како луѓе; дека можеме, за релативно кратко време, да 
ставиме ред во безредието и закони во беззаконието; дека можеме 
да се избориме за суштинска демократизација на сите сфери на 
општественото живеење; дека можеме да се избориме за правна си-
гурност и економска благосостојба на нашите семејства; дека може-
ме да се избориме за претворање на државните институции во одго-
ворни јавни служби кои ќе бидат слуги на граѓаните, сервисирајќи 
ги нивните секојдневни потреби. 
На овие судбоносни избори за нашата иднина и иднината на генера-
циите што доаѓаат, Левица ќе настапи самостојно и е убедена дека 
ќе стане парламентарна партија! На тој начин ќе овозможиме, од 
собраниската говорница, за прв пат по осамостојувањето вистин-
ски да се чуе гласот на безгласните – гласот на работниците, гласот 
на невработените, гласот на хонорарците, гласот на синдикалците, 
гласот на активистите за човекови права, гласот на стечајците, гла-
сот на сиромашните, гласот на обесправените, гласот на маргина-
лизираните – со еден збор гласот на обичниот човек кој секојдневно 
се бори за гола егзистенција, додека мала група луѓе се богатат од 
нашата мака. 
Ние знаеме дека патот по кој одиме ќе биде долг и макотрпен. Но, 
решивме да го направиме првиот чекор. Од нашето искуство сфа-
тивме дека благите реформи кои ни се случуваат не се доволни! 
Дека тие се само вакцина за болново општество. Затоа, подолу ви 
ја изложуваме официјалната Скратена верзија на нашата Изборна 
програма 2016, која е правена од професионалци и врвни експерти 
во секоја област. Внимателно прочитајте ги мерките кои ги предла-
гаме и самите ќе увидите дека таа е своевиден радикален зафат за 
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интервенција во сите пори на заедничкото живеење – со цел осмис-
лено градење на едно похумано, посолидарно и подобро општество.
Затоа, на нашата бајата политичка сцена составена од просечни ли-
дери, подмитливи функционери и неспособни кариеристи кои се 
навикнати на поданички менталитет и клиентелизам – ние вове-
дуваме сосем нов и автентичен политички дискурс; сосема нова 
политичка култура на комуникација, дебата и аргументација; и 
сосема нов систем на политички вредности насочени кон заштита 
на јавниот интерес.
Ете затоа сметаме на вас, оти знаете дека никогаш нема да ве изне-
вериме!
Борбата продолжува! Со нови сили, на различни фронтови.
Подобар свет е неопходен. Подобар свет е можен!
Ќе победиме!



6 Изборна програма на Левица - Скратена верзија

I
РАБОТНИЧКИ ПРАВА  

И СОЦИЈАЛНА ПРАВДА

Трудот како највисока вредност во општеството  
– за достоинствен работник

1.  Воведување на минимален 
гарантиран приход по семеј-
ство. Секое домаќинство кое 
остварува доход понизок од 
утврденото минимално ниво, 
ќе добива парична помош од 
државата до висината на тоа 
ниво: 6.000 ден. за едночле-
но домаќинство, 8.500 МКД 
за двочлено, 10.400 МКД за 
тричлено, 12.000 МКД за че-
тиричлено, 13.420 МКД за пе-
точлено домаќинство итн.

2.  Зголемување на висината на 
законски утврдената мини-
мална плата на 15.000 денари 
нето-износ и нејзино унифи-
цирање на единствено ниво 
за сите дејности

3.  Итно донесување на Закон за 
материјално обезбедување на 
сите стечајци кои имаат пла-
тен работен стаж подолг од 15 
години

4.  Намалување на максимално-
то времетраење за кое може 
да се склучи договорот за ра-
бота на определено време од 
пет на максимум една година

5.  Почитување на работното 
време и негово намалување 
од осум на седум часа дневно, 
без негативни импликации 
на висината на платата и до-
датоците кои ги примаат ра-
ботниците

6.  Промена на почетокот на ра-
ботното време за јавната ад-
министрација (7:30–15:30 ч.)

7.  Законски регулирано право 
на регрес за годишен одмор 
(К-15) за сите вработени, а не 
само за функционерите

8.  Враќање на правото на испла-
та на патни трошоци и хра-
нарина за работниците

9. Зголемување на износот на 
испратнината т.е. отпремни-
ната за лицата прогласени за 
технолошки вишок

10. Родово сензитивни мерки 
кои ќе ги зголемат правата 
на жените-работнички, осо-
бено продолжување на поро-
дилното отсуство од девет на 
дванаесет месеци
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11.  Поддршка на автентичното 
синдикално организирање. 
Охрабрување на работниците 
синдикално да се организи-
раат и да ги преземат во свои 
раце оние синдикати кои ги 
штитат интересите на синди-
калната бирократија наместо 
интересите на работниците

12. Враќање на можноста работ-
никот да се стекне со право 

на пензија и по основ на ра-
ботен стаж (35 години)

13. Враќање на законските од-
редби за порамнување на 
пензиите.
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II
ЕКОНОМИЈА

Прераспределба на богатството  
– од богатите кон сиромашните

1. Конфискација на нелегално 
стекнатиот имот на сите досе-
гашни владејачки структури 
и олигарси 

2. Забрана на натамошна при-
ватизација на јавните прет-
пријатија (пошта, железници, 
водостопанства, електрани и 
сл.)

3. Укинување на привилегии-
те на странските инвестито-
ри

4. Укинување на „арачот“ т.е. 
на селективното и дискреци-
оно казнување на фирмите 
поради политички мотиви

5.  Воведување на единствен да-
нок на доход, наместо сегаш-
ните персонален данок на до-
ход и придонеси за социјално 
осигурување

6. Воведување на прогресивни 
стапки на данокот на добив-
ка, кои ќе се движат од 0% до 
30% и ќе зависат од соодносот 
добивка/плати

7. Укинување на данокот на 
имот и воведување на данок 
на богатство, кој ќе се плаќа 
на вкупното нето-богатството 

кое домаќинствата го поседу-
ваат и ќе биде прогресивен

8.  Градење на станови кои ќе 
им се продаваат на финан-
сиски ограничените граѓани 
– без учество и со 0% реална 
камата

9. Целосна ревизија на јавниот 
долг и покренување на по-
стапка за одговорност од над-
лежните носители на јавни 
функции

10. Запирање на непродуктив-
ните буџетски расходи (спо-
меници, градби и фасади кои 
се дел од „Скопје 2014“, влади-
ни реклами и сл.)

11. Ограничување на банкар-
ските камати и провизии 
(провизиите за платен про-
мет, за наплата на админи-
стративни такси, за водење 
трансакциски сметки, за ко-
ристење кредитни и дебитни 
картички)

12. Спроведување попис на на-
селението и домаќинствата 
согласно сите меѓународни 
стандарди
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III
ДЕМОКРАТИЈА, МЕДИУМИ  

И ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Демократизација на сите сфери на општественото живеење 

1. Ослободување на инструмен-
тите на непосредната демо-
кратија од крутите бирократ-
ски процедури за собирање 
потписи и намерно високите 
цензуси

2. Намалување на бројот на пра-
теници во Собранието на РМ 
од 123 на 80, воведување отпо-
виклив пратенички мандат и 
организирање на РМ во една 
изборна единица

3. Значително намалување на 
превисоките плати на пра-
тениците и функционерите 
и укинување на нивните при-
вилегии (особено на апанажа-
та, патните трошоци и др.) 

4. Укинување на привилегијата 
на Претседателот на РМ да 
помилува лица

5. Ограничување на должината 
на мандатот на Премиерот 
на РМ и министрите во Вла-
дата на максимум осум годи-
ни

6. Ограничување на бројот на 
мандатите на градоначал-
ниците на максимум 2 ман-
дата

7. Проширување на мандатот 
односно на надлежностите 
на Народниот правобрани-
тел

8. Забрана за користењето на 
името ВМРО од страна на 
било која политичка партија, 
фирма или невладина орга-
низација поради неговата 
злоупотреба во дневно-поли-
тички цели

9. Задолжителна предизборна 
ТВ дебата на националниот 
јавен сервис меѓу кандидати-
те за претседател/премиер/
градоначалник

10. Подобрување на работнич-
ките права на новинарите и 
медиумските работници

11. Ревизија на финансиското 
работење на телевизиите, 
радијата, нет порталите, по-
себно на тие кои биле финан-
сирани од Буџетот на РМ

12. Забрана на секаков вид „др-
жавно рекламирање“ во ко-
мерцијалните електронски 
медиуми 
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13. Замрзнување на обврската за 
плаќање радиодифузна так-
са од страна на граѓаните сè 
додека јавниот радиодифу-
зен сервис не се ослободи од 
партиски влијанија.

14. Соработка со граѓанските 
организации кои работат во 
сферата на човековите права, 
во насока на подобрување на 
законската регулатива и за-
должително консултирање 
на граѓанскиот сектор при 
креирањето јавни политики

15. Амнестирање на сите поли-
тички затвореници и невини 
луѓе осудени во монтирани 
судски процеси. Модерниза-
ција на затворите и подобру-
вање на затворските услови, 
со цел поуспешна рехабили-
тација и ресоцијализација на 
осудениците

16. Забрана за носење на борбе-
ни возила, огнено оружје и 
употреба на гумени куршу-
ми или шок-бомби од страна 
на специјалните полициски 
сили за време на мирни про-
тести

17. Измена на одредбите од За-
конот за прекинување на бре-
меноста кои го ограничуваат 
пристапот до абортус на же-
ните

18. Активно учество на сите 
релевантни институции за 
воспоставување на високо 
квалитетен систем на под-
дршка и заштита на самохра-
ните родители

19. Зголемување на посебниот 
додаток/нега на друго лице 
која се однесува на лица со 
посебни потреби и вработу-
вање персонални асистенти

20. Работење на надминување на 
хомофобичните ставови, на 
дискриминацијата и стиг-
матизацијата на припадни-
ците на ЛГБТ заедницата во 
општеството.

21. Декриминализација и уки-
нување на глобите за кори-
стењето на марихуаната за 
лична употреба на полнолет-
ни лица
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IV
ПРАВЕН СИСТЕМ

Полесен пристап до правдата и право на добар судија

1.  Запирање на праксата на пре-
често менување на законите 
и намалување на бројот на 
прописи

2.  Кодификација на приватно-
то право со носење на Граѓан-
ски и Трговски законик

3.  Реформа на уставното судство 
преку воведување на инсти-
тутот „уставна тужба“ за пра-
вата заштитени со Европската 
конвенција за човекови права

4. Воведување на специјализи-
рани судови (кривични, пре-
кршочни, имотни, работни, 
трговски и др.)

5. Итно укинување на Лустра-
циска комисија, како квази-
судски орган

6. Воведување на правичноста 
како извор на правото и јури-
дизација на правото, преку 
задолжителна примена на 
судската пракса на Европски-
от суд за човекови права (Ст-
разбур)

7.  Воведување на граѓанска по-
рота во кривичните судења

8. Намалување на судските так-
си и законско фиксирање на 

парничните трошоци (суд-
ски, адвокатски, нотарски, 
извршителски и др.) на мак-
симум 1/4 од главницата на 
спорот

9. Укинување на авансирањето 
(плаќање однапред) на суд-
ските трошоци и воведување 
на максимални рокови на 
траење на судските постап-
ки

10. Укинување на приватните 
извршителски канцеларии 
и воведување на судии- извр-
шители, со цел да се спречи 
грабежот на граѓаните при 
постапката на присилно из-
вршување

11. Драстично намалување на 
постоечките тарифи за на-
гради и надоместоци на ад-
вокатите и нотарите со цел 
полесен пристап до правдата 

12. Продолжување на мандатот 
на Специјалното јавно обви-
нителство и воведување на 
специјализиран судски оддел 
надлежен за процесуирање 
на кривичните предмети 
иницирани од страна на СЈО
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12. Предлагање на претседате-
лот на Антикорупциската 
комисија и на мнозинството 
нејзини членови од страна на 
опозицијата 

13. Зголемување на ингеренции-
те на државните ревизори со 
можност за директно иници-
рање на кривична постапка

14. Незастарување на кривич-
ните дела поврзани со т.н. 
економски криминалитет, 
со цел отворање правна мож-
ност за казнување на нотор-
ните случаи на криминална 
приватизација на поранеш-
ните општествени или др-
жавни претпријатија во пе-
риодот на транзицијата

15. Укинување на нефункци-
оналните т.н. „независни/
ре гу латорни тела“, односно 
воедначување на државната 
организација на органите на 
управата (управи, дирекции, 
инспекторати, комисии, заво-
ди, бироа и сл.) – со цел детал-
но прецизирање на нивните 
надлежности кои нема да се 
судираат или преклопуваат

16. Воведување серија забрани за 
заштита на потрошувачките 
права на граѓаните (забрана 
за тужење од страна на ком-

паниите кои пружаат јавни 
услуги сè додека не се соберат 
шест последователни непла-
тени сметки за комуналии; 
забрана за самоволно исклу-
чување на потрошувачите од 
дистрибутивните мрежи без 
претходна правосилна и из-
вршна судска одлука; забрана 
на течење „камати на камати“ 
итн.)

17. Скратување на рокот на за-
стареност на правосилните 
и извршни судски одлуки за 
неплатени сметки за комуна-
лии од десет на пет години, 
по кој рок тие нема да можат 
присилно да се извршуваат

18. Еднократно отпишување на 
каматите на извршните пре-
суди во зависност од висината 
на каматата и од материјална-
та состојба на должникот
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V
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУ-

РА, УМЕТНОСТ И СПОРТ

Крај за експериментите во образованието! 

1. Зголемување на буџетските 
средства што се одделуваат 
за образованието и науката 
(зголемување на платите на 
просветните работници; во-
ведување нови категории на 
стипендирање; бесплатни 
учебници; бесплатен градски 
и меѓуградски превоз за уче-
ници и студенти; обновување 
на летните и зимските детски 
одморалишта итн.)

2. Создавање услови за воведу-
вање интегрирано образова-
ние, без етнички поделени 
училишта во најкраток мо-
жен рок и изучување на јази-
ците и културите на етнич-
ките заедници кои живеат во 
РМ

3. Отворање на поголем број 
градинки, воведување на две 
работни смени на истите и 
вработување дополнителен и 
квалификуван кадар во исти-
те

4. Укинување на екстeрното 
тестирање на сите образовни 
нивоа и воведување приемни 
испити на сите факултети

5. Обезбедување механизми за 
спроведување на уставно и за-
конски гарантираните прин-
ципи на универзитетска ав-
тономија

6. Воведување бесплатно, т.е. 
целосно јавно субвенциони-
рано високо образование

7. Реевалуација на работата на 
високообразовните инсти-
туции и преиспитување на 
потребата од постоење на 
толкав број универзитети, 
факултети и дисперзира-
ни студии. Подигнување на 
стандардите за акредитација 
и ре-акредитација на високо-
образовните установи

8. Реновирање на студентските 
домови и долгорочно плани-
рање за изградба на „студент-
ски градови“

9. Враќање на соработничката 
категорија асистенти на фа-
култетите

10. Културолошка и урбанистич-
ка ревизија на проектот СК 
2014



14 Изборна програма на Левица - Скратена верзија

11. Децентрализација на култу-
рата и поддршка на независ-
ната култура

12. Елиминирање на партиското 
влијание во сите спортски 
федерации

13. Воведување на државни спор-
тски училишни лиги за сите 
спортови во основните и сред-
ните училишта

14. Доследно почитување на од-
редбите од Законот за спречу-
вање на насилството и недо-
личното однесување на спор-
тските натпревари, особено 
во делот на санкционирање-
то на национализмот
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VI
ЗДРАВСТВО

Здравствена заштита за сите – здравјето не е бизнис!

1. Законски решенија за поста-
вување на јавното здравство 
како поле од посебен опште-
ствен интерес

2. Обезбедување право на 
здравствено осигурување 
на сите граѓани на Република 
Македонија

3. Креирање ефикасен механи-
зам за обезбедување средства 
за лекување во странство 
кога лекувањето не е возмож-
но да се изврши во земјата

4. Повишување на платите на 
здравствените работници 
во јавното здравство

5. Воведување регулирани 
цени на здравствените услу-
ги со цел да се спречи експло-
зијата на цените на здравстве-
ните услуги во приватното 
здравство.

6. Укинување на моделите на 
капитација и плаќање по 
учинок и стимулација на кон-
зилијарното лекување

7. Ревизија и преструктури-
рање на „Мој термин“ како 
концепт на пружање на ме-
дицинска заштита

8. Формирање државна веле-
дрогерија преку која ќе се 
снабдуваат болничките и 
клиничките аптеки

9. Отворање државни аптеки 
во местата каде фармацевт-
ската грижа не е достапна

10. Креирање на Национална 
програма за грижа на стари и 
изнемоштени лица

11. Преструктурирање на висо-
кото образование за меди-
цински науки со цел зголе-
мување на квалитетот на на-
ставата
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VII
ЗЕМЈОДЕЛИЕ

Современо и организирано земјоделство  
– без партиски клучеви при доделувањето субвенции 

1. Редефинирање на целосната 
политика на субвенциони-
рање. Двојно зголемување на 
субвенциите за индивидуал-
ните земјоделци и земјодел-
ските семејства и укинување 
на субвенциите за големите 
компании

2. Бесплатно делење земјиште 
на ситни земјоделци на дол-
готраен закуп

3. Воведување на аграрен мак-
симум со цел неможност од 
создавање на велепоседници

4. Поттикнување на задругар-
ството преку проектот „Мало 
селско стопанство“

5. Утврдување на гарантирани 
откупни цени на земјодел-
ските и сточарските произво-
ди, со потрога контрола врз 
работата на откупците

6. Отворање на државни от-
купни центри за земјодел-
ски производи, од каде ќе се 
снабдуваат градинките, учи-
лиштата, болниците, АРМ и 
останати државни институ-
ции

7. Вработување на агрономи во 
руралните општини задол-
жени за бесплатни совети на 
земјоделците 

8. Изработка на државен план 
и поделба на површините на 
два типа: површини за орган-
ско производство со стар ав-
тохтон семенски материјал, 
добиток и сл.; и површини за 
интензивно масовно произ-
водство

9. Осовременување и одржу-
вање на хидро-мелиоратив-
ните системи и каналите за 
наводнување 

10. Поголема контрола од држав-
ните лаборатории врз работа-
та на земјоделските аптеки 
и квалитетот на семенскиот 
материјал
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VIII
ЕКОЛОГИЈА и ЕНЕРГЕТИКА

Зелен пробивен развој и енергетска ефикасност 

1. Борба со урбаната мафија за 
спречување на уништување-
то на зелените површини во 
градските средини

2. Заштита на трите природ-
ни езера од урбанизација во 
внатрешноста на водата и 
крајбрежјето

3. Донесување на долгорочна 
државна стратегија за реша-
вање на 12-те жешки еко-точ-
ки на загадувањето во Маке-
донија

4. Прогласување на Шар Плани-
на и Јакупица за национални 
паркови

5. Дефинирање на природни 
живеалишта на биодиверзи-
тетот од македонско значење

6. Формирање прифатилишта 
за хуман третман на живот-
ни кои се оставени на улица

7. Стимулирање на развојот на 
алтернативниот еко-тури-
зам

8. Изградба и поврзување на по-
стојните велосипедски пате-
ки во сеопфатна мрежа

9. Субвенции за инвестиции во 
енергетска ефикасност (Еко 
Фонд), при што приоритет би 
имале социјално загрозените 
домаќинства

10. Зголемување на средствата 
за алтернативни енергетски 
извори и елиминирање на 
административните бариери 
за обновливите извори на 
енергија

11. Електрификација на желез-
ничките пруги Велес–Бито-
ла и Скопје–Кичево

12. Подготовка на стратегија за 
намалување на отпадоци и 
рециклирање (отпадот како 
извор) и изградба на регио-
нални депонии за третирање 
на цврст комунален отпад

13. Вклучување на неформал-
ните собирачи на рецикли-
ран отпад во интегрираниот 
градски комунален систем

14. Гасификација на Република 
Македонија во најкраток мо-
жен рок

15. Враќање на дневната евтина 
тарифа на струјата без до-
полнително зголемување на 
нејзината цена
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16. Укинување на обврската за 
исклучените од парно гре-
ење да плаќаат надомест за 
некористење на топлинска 
енергија

17. Воведување атестирани и 
баждарени калориметри во 
становите на корисниците на 
топлинска енергија од страна 
на компанијата-давател на ус-
лугата

18. Замена на сите струјомери со 
нови двонасочни кои ќе ме-
рат и реактивна моќност. Со 
ова домаќинствата и малите 
фирми ќе можат да ја нама-
лат потрошувачката на елек-
трична енергија до 25%

19. Овозможување на продажба 
на вишокот на електрична 
енергија од сопствено про-
изводство од страна на до-
маќинствата, на компаниите 

за снабдување со електрична 
енергија

20. Преиспитување на закони-
тоста на работењето на ком-
паниите за производство, 
дистрибуција и снабдување 
на електрична и топлинска 
енергија
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IX
НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА  

И БЕЗБЕДНОСТ

Добрососедски односи и интернационализам

1.  Градење пријателски односи 
и зголемување на политич-
ко-економските врски со 
соседите како и со земјите од 
југословенскиот простор

2.  Укинување на економските 
промотори и целосна реви-
зија на нивната досегашна ра-
бота 

3.  Целосна професионализаци-
ја на дипломатската служба

4. Поништување на ратифи-
кацијата на Прашката де-
кларација со која срамно се 
изедначени комунизмот и 
фашизмот 

5.  Итен прекин на преговорите 
за членство во НАТО Пактот, 
како и неприклонување кон 
кои било воено-политички 
блок

6.  Итно и безусловно повлеку-
вање на сите безбедносни 
сили од странски мисии кои 
немаат мандат од ООН

7.  Забрана за создавање на 
странски воени бази во РМ

8. Поддршка на процесот на 
зачленување на Македонија 
во Европската Унија со инси-

стирање во преговорите Ма-
кедонија да не прави отстап-
ки во однос на социјалните и 
еколошките стандарди. Под-
дршка на европските наро-
ди во нивната борба против 
неолиберализмот во ЕУ и де-
градацијата на социјалните и 
еколошките стандарди.

9. Итно распуштање на едини-
цата „Алфи“ и воведување 
систем на надворешна кон-
трола на МВР во склоп на На-
родниот правобранител, во 
случај на пречекорување на 
полициските овластувања 

10. Формирање на државна 
Агенција за обезбедување 
имот и лица и трансформа-
ција на приватните фирми 
за обезбедување во државна-
та агенција

11. Нов систем за активна цивил-
на заштита и одбрана од еле-
ментарни непогоди и вонред-
ни ситуации 

12. Намалување на глобите за со-
обраќајните прекршоци и 
нивно одредување во сооднос 
со финансиската моќ на пре-
кршителот 
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