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16 УДАРНИ МЕРКИ за ЦЕНТАР
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
2. 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
3. Воспоставување на функционални
урбани заедници како најнизок облик
на месна самоуправа
4. 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
5. Забрана за пренамена на зелена
површина во каква била друга намена,
единствено нејзино оплеменување
како заштитена зелена зона
6. Стоп за експанзијата на Општината за
сметка на парк-шумата Водно
7. 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
8. 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

9. Отворање на народна кујна во која ќе
може да се хранат лица затекнати во
Општината кои имаат потреба од топол
оброк
10. 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
11. 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
12. Навивачите на КК „Работнички“ да
добијат уддел во сопственичката
структура на Клубот
13. Субвенционирање на рекреативни
активности кои суштински влијаат на
подобрување на севкупното здравје на
граѓаните
14. Вработување на соодветен и
неопходен кадар во детските градинки
15. Доследно спроведување на
програмата Залови – стерилизирај –
вакцинирај – врати
16. Одредување површини за паркови
за миленици во соработка со
здруженијата за заштита на животни
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