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2 Изборна програма на Левица

1.  Нулта толеранција 
•  За 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 шест 
месеци

3.  Намалување на бројот 
на членови (таму каде 
што бројот е голем) во 
управните одбори и нивна 
професионализација

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

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 
на комуникација на 
општината

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

4.  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%.

5.  Секоја јавна набавка 
достапна на јавноста

6.  Јавно објавување на 
имињата на  луѓето 
што се вклучени во 
договарањата 

•  Да се знае кој стои позади секој 
потпишан тендер и кој би бил 
одговорен.

ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА НА ЛОКАЛНАТА 
САМОУПРАВА

II
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1. Департизација
•  На работните места под патронат 

на општината да бидат оние што 
се најквалитетни, а не да бидат 
поставувани оние кои имаат најсилни 
партиски врски.

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.  Спроведување 
конкретни проекти 
што ќе го намалат и/
или елиминираат 
загадувањето 

•  Кампањи за подигање јавна свест;

•  Општински програми за 
компостирање и рециклирање;

•  Погони за селекција и рециклирање 
на отпад;

•  Примена на зелени технологии итн.

2.  Спроведување 
конкретни проекти 
за намалување на 
негативните последици 
од климатските промени

•  Зелено производство на електрична 
енергија (соларна, геотермална, 
ветерници);

•  Урбани градини;

•  Субвенционирање јавен превоз;

•  Субвенционирање енергетски 
ефикасни градби итн.

3.  Строга инспекциска 
контрола и лоцирање 
и санкционирање на 
загадувачите

4.  Затворање и 
отстранување на сите 
диви депонии, инспекции 
за лоцирање, реагирање 
и санкционирање на сите 
обиди за создавање на 
нови

5.  Субвенционирање на 
купување велосипеди и 
електрицни скутери

6.  Соодветна и 
експедитивна реакција на 
пријавување загадување 
од граѓани

СТОП НА 
ЗАГАДУВАЊЕТО

IV
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7.  Ограничување на 
сообраќај, наоѓање на 
паметни сообраќајни 
решенија за сообраќајот 
низ општината

8.  Општината најитно 
да изготви студија за 
главните причинители на 
загадувањето на водите, 
почвата и воздухот

1.  Доследно спроведување 
на програмата 
Залови-Стерилизирај-
Вакцинирај-Врати

2.  Нулта толеранција за 
убивање бездомни 
животни како решение на 
проблемот

9.  Изготвување извештај за 
состојбата со снабденост 
со чиста вода за пиење 
по општинските единици

10. Строго санкционирање 
на секое попречување на 
дрижењето на пешаци и 
точаци

3.  Казни за несовесните  
љубители на животни, 
реагирање по дојава на 
граѓани

4. Паркови за кучиња

5.  Казни за несобирање 
на изметот од своите 
миленици

СТОП НА НЕХУМАНИОТ ТРЕТМАН 
НА БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИV
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УРБАНИЗАМ
VI

1.  Ревидирање на сите 
започнати градби и 
стопирање на сите 
одобренија за градба 
кои не се правосилни во 
општина Карпош

2.  Кривична одговорност 
согласно со законите за 
сите нелегално издадени 
дозволи и решенија

3.  Ревидирање на сите 
донесени Урбанистички 
планови, особено 
Детални Урбанистички 
Планови во последниве 
осум години во општина 
Карпош

•  За секој да се свика Собир на 
граѓани.

4.  Одржување на 
урбанистичките јадра 
кои се веќе оформени и 
стопирање и забрана за 
нови градби

•  Освен ако се неопходни, конкретно 
јавни градинки, јавни училишта 
и други објекти од особен јавен 
интерес;

•  Пример за ваквo урбанистичко јадро 
е Карпош 4 кој е веќе урбанистички 
оформен со хуман однос на 
парковско зеленило и изградена 
површина.
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ЗЕЛЕНИЛО
VII

1.  Редовно одржување 
на постоечките зелени 
површини

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

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

4.  Потегот кон кејот на 
реката Вардар од 
Александар Палас до 
пешачкиот мост до 
Злокуќани да биде парк 
шума, сопствениците 
да се обесштетат и 
донесениот ДУП да се 
укине

5.  Пренамена на просторот 
„Алумина“  во енергетски 
ефикасен објект кој ќе 
биде истовремен урбана 
градина и затворен пазар 
каде што ќе се вработат 
социјално загрозени 
категории на граѓани
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СООБРАЌАЈ
VIII

1.  Решавање на 
сообраќајниот метеж кој 
го предизвикува Сити мол 
со следниве активности:

•  Ревидирање на сообраќајното 
решение околу Сити мол; 

•  Релоцирање на такси станицата од 
пред Сити мол. Со тоа ќе се отвори 
лента за влез во      гаражата на Сити 
мол и да се огради за да се спречи 
качување на тротоарот.

2.  Обезбедување на 
училиштата и градинките 
преку соодветна 
патна сигнализација и 
регулација на сообраќајот

16
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1.  Стопирање на сите 
одлуки и забрана на 
издавање на просторот 
од училишните објекти и 
дворови за комерцијални 
намени

2.  Заштита од понатамошно 
руинирање на објектите 
кои биле или се 
под надлежност на 
општината/градот/
државата а се оставени 
да пропаѓаат:

•  салата Партизан, натпатник Влајко, 
месна заедница Тафталиџе 1 и 
дополнително  лоцирање на сите 
останати во општината;

•  Нивна пренамена за објекти од јавен 
интерес. Целата постапка да биде 
транспарентна и во согласност со 
потребите и барањата на жителите.

3.  Салата Партизан со 
дворот да остане јавен 
објект, спортски центар 
за младите од општината 
и градот. Отварање 
на спортски терени и 
во другите делови на 
општината

ИНФРАСТРУКТУРА
IX
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1.  Воспоставување служба 
за редовна домашна 
посета за највозрасните 
и за лицата со посебни 
потреби

2.  Отворање дневни центри 
за лицата со посебни 
потреби

3.  Изградба или пренамена 
на општински објект

•  За сместување на загрозените 
лица каде што ќе имаат работа и 
поддршка од соодветен стручен 
кадар и каде ќе се планираат и 
спроведуваат начини за нивно 
самоодржување.

4.  Вработување на 
дополнителен стручен 
кадар кој ќе работи со 
загрозените лица во 
прифатните центри

5.  Отворање на бесплатни 
народни кујни на повеќе 
локации во општина 
Карпош, согласно со 
потребите

6.  Соработка со 
претпријатијата кои 
работат со храна за 
организирано донирање 
на храната со рок близу 
до истекот

7.   Отворање социјални 
центри или места каде 
што напуштени објекти 
ќе се пренаменат во 
културни катчиња

СОЦИЈАЛНИ МЕРКИ
X
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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

КАРПОШ
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