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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. Јавно објавување на имињата на лицата што 
се вклучени во договарањата, да се знае кој 
стои зад секој потпишан тендер и кој би бил 
одговорен

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

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

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

6. 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%.

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

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

9. Строга инспекциска контрола и лоцирање и 
санкционирање на загадувачите 

10. Спроведување конкретни проекти 
што ќе го намалат и/или елиминираат 
загадувањето како кампањи за подигање 
јавна свест, општински програми за 
компостирање и рециклирање, погони за 
селекција и рециклирање на отпад, примена 
на зелени технологии, итн.

11. Спроведување конкретни проекти за 
намалување на негативните последици 
од климатските промени како зелено 
производство на електрична енергија 
(соларна, геотермална, ветерници), урбани 
градини, субвенционирање јавен превоз, 
субвенционирање енергетски ефикасни 
градби итн.

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

13. 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

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

15. Нови паркови за миленици
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