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2 Изборна програма на Левица

Драги сограѓани од Центар,

Како општина пред 4 години покажавме дека сме смели и одлучни во борбата со 
недемократските сили кои сакаа да ја заробат Македонија и преку три изборни 
круга се изборивме нашата волја за промена да биде испочитувана на изборите за 
градоначалник.

Многу брзо – веќе на 15 октомври 2017 г., на овогодинешните избори, ни се укажува 
одлична шанса да направиме огромен слобoдaрски и демократски исчекор. Да 
избереме еден неподмитлив и слободољубив човек за градоначалник на Општина 
Центар, кој доаѓа од единствената партија која не е контролирана од бизнис секторот 
и која не треба никому да враќа ниту услуги ниту долгови.

Имаме историска можност за првпат после долги годинида бидеме свои на своето и 
во духот на aнтифашистичките и интернационалистичките традиции да поставиме 
наш човек на чело на Општината, која со наша помош ќе проектира соодветен буџет 
и ќе спроведе мерки со кои ќе се ослободиме од урбаната мафија и ќе си овозможиме 
оптимално функционирање во рамките на нашата Општина и пошироко.

Ако успееме во ова, ќе направиме огромен политички подвиг и ќе докажеме дека 
силата е во граѓаните, а не во партиско-профитерските картели. А кога првадата и 
вистината ќе земат залет, нема сила што ќе може да им застане на патот.

Скопје и Центар се олицетворение и на светската човечност и солидарност. Општината 
Феникс се дигна после природната катастрофа од 26 јули 1963 г. и сега повторно ќе 
се дигне од правта на корупцијата и апатијата и ќе биде пример за светска и отворена 
општина, солидарна со сите на кои им е потребна помош.

За Општина Центар, која е предвесник на промените во Македонија, ја предлагаме 
следната програма:
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1.  Нулта толеранција
•	 Кон изигрувањето на законите 

и злоупотребата на моќта и 
надлежностите на општинските 
функционери при располагањето со 
општинските пари;

•	 При склучувањето на тендерите, 
при промената на урбанистичките 
планови и слично.

2. Периодично издавање 
на финансиски извештај 
за трошењето на јавните 
средства еднаш на 6 
месеци

3. Намалување на бројот 
на членови во управните 
одбори и нивна 
професионализација

4. Намалување на високите 
хонорари на членовите на 
управните одбори на ниво 
од дневница на просечна 
плата

5. Можност едно лице 
да учествува во само 
еден управен одбор во 
локалната самоуправа

СТОП НА 
КОРУПЦИЈАТА

I
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1. Максимален ангажман 
на локалната самоуправа 
за обезбедување на 
целосна информираност и 
ефективна вклученост на 
граѓаните во процесот на 
одлучување за важните 
одлуки во локалната 
самоуправа 

2. Пренесување на 
поважните седници 
на Советот и јавни 
расправи преку каналите 
за комуникација на 
Општината 

3. Поттикнато 
воспоставување на 
функционални урбани 
заедници како облик на 
месна самоуправа

4. Делегирање на 
овластувања за 
комунални инспектори 
на поединци, граѓански 
организации или 
граѓански иницијативи 
кои се најзасегнати од 
доследното спроведување 
на одредени прописи на 
Општината

5. Две саботи 
месечно директни 
индивидуални средби 
на градоначалникот со 
граѓаните за конкретни 
проблеми по систем на 
закажување термини

6. Отворени и функционални 
телефонски линии за 
поплаки

ДЕМОКРАТСКА, ОТЧЕТНА И 
ТРАНСПАРЕНТНА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

II
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7. Активна интернет-
страница за интеракција 
со граѓаните 

8. Секоја јавна набавка 
достапна на увид на 
јавноста

9. Заложба  на Општината 
да се направат 
законски измени со кои 
бројот на мандати на 
градоначалниците ќе се 
ограничи на два

10. Заложба на Општината 
да се направат законски 
измени со кои ќе се 
ослободат инструментите 
на непосредната 
демократија во локалната 
самоуправа:

•	 Намалување на потребниот 
процент граѓани кои можат да 
бараат распишување на локален 
референдум од 20% на 10%;

•	 Намалување на потребниот процент 
граѓани кои можат да иницираат 
свикување собир на граѓани на 
локално ниво или да организираат 
граѓанска иницијатива на локално 
ниво од 10% на 5%. 



6 Изборна програма на Левица

1. Департизација 
•	 Во Општината ќе се вработуваат луѓе 

кои се соодветно образовани и кои 
се покажале како најдобра опција за 
одредено работно место;

•	 Да ги растовариме локалните 
партиски ограноци од нивната улога 
на агенции за вработување. 

2. Почитување на 
работничките права 
на вработените 
во општинската 
администрација и во 
институциите под 
надлежност на локалната 
самоуправа

3. Овозможување непречено 
синдикално организирање 
во општинската 
администрација и во 
институциите под 
надлежност на локалната 
самоуправа

РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА 
КАКО ПРИОРИТЕТ

III
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1. Зголемување на 
мотивираноста на 
вработените во 
Општината да им служат 
на граѓаните преку 
систем на наградување 
за вработените кои 
се пример за совесни 
граѓани на Општината и 
воедно чесни службеници

АДМИНИСТРАЦИЈА КОЈА САКА ДА 
ИМ СЛУЖИ НА ГРАЃАНИТЕ

IV
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1. Ревидирање на Скопје 
2014, фасади, скулптури 
и на сите други започнати 
градби

•	 Стопирање на сите одобренија за 
градба кои не се правосилни во 
Општина Центар.

2. Ревидирање на сите 
детални урбанистички 
планови во последниве 
8 години во Општина 
Центар

•	 За секој да се свика јавна расправа. 

3. Строго почитување на 
роковите за градба

•	 И законските обврски за 
инвеститорите да го вратат околниот 
простор во првобитна состојба, како 
и одржување на безбедноста на 
тротоарите и сообраќајниците во 
нивна близина.

4. Почитување на обврската 
за зазеленување на 
околината од страна на 
градежните фирми кои 
градат нови градби

•	 По принципот „Прво засади, после 
гради“.

5. Времен мораториум на 
градењето нови градби 
до носење на новиот 
Закон за градежништво 
и урбанизам и детална 
ревизија на ДУП и ГУП

6. Конечно решавање на 
спорните прашања за 
урбанизација на Крњево, 
Маџир и Ново маало

7. Нов детален план за 
намената на јавниот 
простор околу спортско-
рекреативниот комплекс 
Кале и скопското 
лизгалиште

УРБАНИЗАМ
V
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1. Стоп за експанзијата на 
Општината за сметка на 
парк-шумата Водно

2. Редовно одржување 
на постоечките зелени 
површини и создавање на 
нови паркови и зеленило

3. Забрана за пренамена 
на зелена површина во 
каква била друга намена, 
единствено нејзино 
оплеменување како 
заштитена зелена зона 

4. Уредување деградирани 
слободни површини во 
рекреативни зелени зони 
со што би се зголемувал 
процентот на зеленило во 
Општината

ЗЕЛЕНИЛО И ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНА СРЕДИНА

VI
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1. Доследно спроведување 
на програмата 
Залови–стерилизирај–
вакцинирај–врати

2. Нулта толеранција за 
убивањето бездомни 
животни

3. Субвенционирање 
на стерилизацијата/
кастрацијата на домашни 
миленици

4. Одредување површини 
за паркови за миленици 
во соработка со 
здруженијата за заштита 
на животни

5. Соработка со 
здруженијата за заштита 
на животните и за 
заштита на животната 
средина во насока на 
подигање на јавната свест

ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ: СТОП НА 
НЕХУМАНИОТ ТРЕТМАН НА ЖИВОТНИТЕ

VII
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1. Приоритет на пешаците
•	 Безбедни тротоари без дупки и 

ризични точки за премин;

•	 Продолжување на времетраењето 
на зелено светло за пешаците на 
Партизанска, на улица Македонија кај 
Рекорд, кај Порта Македонија и други 
критични точки;

2. Безбедни и соодветни 
тротоари на кои ќе можат 
слободно да се туркаат 
колички за бебиња до 
најблиските паркови и 
зелени површини

•	 Тротоарите на пешаците – возилата 
само на означени паркинзи.

3. Велосипедски патеки и 
паркинзи за велосипеди 
во поголем број

4. Добро осмислен тек 
на сообраќајниците во 
поглед на еднонасочни 
улици

5. Консултација со 
граѓаните за најсоодветно 
решавање на сообраќајот 
на одредени улици во 
зависност од нивната 
искористеност 

6. Паркинзи– оптимално 
користење на сите 
паркинг-места во 
Општината

7. Изготвување на студија 
и проект за оптимално 
користење на подземните 
гаражи во Градски Ѕид

СООБРАЌАЈ
VIII
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1. Да се постават мерачи на 
децибели и строго да се 
спроведуваат прописите 
за дозволеното ниво 
на бучава од страна на 
баровите, рестораните 
и кафулињата во 
најкритичните зони во 
Капиштец и Дебар Маало

ЈАВЕН РЕД И МИР
IX

1. На територија на 
Општина Центар се 
случува граѓанската 
акција „Ретвитни оброк“. 
Општината ќе ја поддржи 
оваа активност 

2. Отворање народна кујна 
во која ќе може да се 
хранат лица затекнати 
во Општината кои имаат 
потреба од топол оброк

3. Соработка со 
претпријатијата кои 
работат со храна за 
организирано донирање 
на храната близу до 
истекот на рокот за 
употреба

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
X
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4. Воспоставување служба 
за редовна домашна 
посета за изнемоштените 
и за лицата со посебни 
потреби

5. Отворање дневни центри 
за социјализација на 
лицата со посебни 
потреби

6. Пристап за лица, особено 
ученици со физичка 
попреченост, до сите 
институции во Општината

7. Обезбедување на центри 
во кои ќе бидат сместени 
социјално загрозени лица 
каде што ќе имаат работа 
и поддршка од соодветен 
стручен кадар и каде 
што ќе се планираат и 
спроведуваат начини за 
нивно самоодржување

8. Одржување на постојан 
солидарен фонд за помош 
на граѓаните кои имаат 
потреба или за помош 
на Општини од земјава и 
светот

9. Вработување на 
соодветен и неопходен 
кадар во детските 
градинки 

16
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1. Поддршка на проекти 
кои ја поттикнуваат 
креативноста на 
граѓаните

2. Наградни конкурси 
за креативните 
центарци кои ќе се 
истакнат во уметноста, 
занаетчиството, 
кулинарството, спортот 
или преку изнаоѓање на 
кретивни мерки за развој 
на која било сфера од 
нашето живеење

3. Општински натпревари за 
основци и средношколци 
по различни дисциплини, 
со наградни патувања 
во странство, за 
да се охрабри 
интернационалистичкиот 
поглед кон развојот на 
светот

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
XI

4. Искористување на 
општинските библиотеки 
и отворање на нови 
простори кои ќе служат 
како креативни катчиња 
на општината и ќе бидат 
отворени за секакви 
граѓански иницијативи 



15Локални избори 2017

1. Изготвување детален 
план за развој на целата 
зона под Кале. 

•	 Спортската сала, лизгалиштето 
и базенот претставуваат 
традиционално јадро околу 
кое може да се инвестира во 
јавно претпријатие кое ќе биде 
мултифункционален рекреативен 
простор за граѓаните на Општина 
Центар и Градот Скопје.

2. Терени за мини-голф

3. Проектирање на тематски 
забавен парк во зоната 
под Кале

4. Навивачите на КК 
„Работнички“ да добијат 
уддел во сопственичката 
структура на Клубот

5. Субвенционирање на 
рекреативни активности 
кои суштински влијаат 
на подобрување на 
севкупното здравје на 
граѓаните

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
XII
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 levica.mk       LevicaPartija    @levica_mk     levica mk       levica.mk

Целосната верзија на Изборната програма на Левица може да ја 
видите на веб страницата на партијата: www.levica.mk

ПРОМЕНА, НЕ ЗАМЕНА! 

ЗА ОПШТИНА

ЦЕНТАР
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