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2 Изборна програма на Левица

Другарки и другари,

во пресрет на локалните избори закажани за 25ти октомври 2017 година се најдовме повикани 

да истапиме пред вас, граѓаните на Општина Куманово со програма која извира од заедничките 

проблеми кои не мачат како граѓани. Нашата програма се раководи од левичарските идеолошки 

начела, коишто имаат за цел расчистување на хаосот, безредието и враќање на некогашниот урбан 

и прогресивен изглед на Куманово. Историски гледано Куманово секогаш бил левичарски град, тоа, 

пред се, се должи на периодот во којшто Куманово се индустријализира, урбанизира и ја доживува 

својата експанзија (60ти, 70ти и 80ти години на XX век), потоа преку архитектурата и постоечката 

културна симболиката , па се до однесувањето на граѓаните, во чиишто секојдневни навики, како 

да се вткаени сеќавања на оние времиња кога Куманово беше модерен град, дури, град пред своето 

време. 

За жал мора да констатираме дека ваквата слика е само убав спомен на некогашно Куманово. 

Мртвата и некреативна политичка клима во општината, доведоа до ситуација да Куманово нема 

изглед на уредена и ефикасна урбана средина. Жално е, да констататираме дека во Куманово, како 

да стана нормално да нема проодни тротоари, велосипедски патеки, паркови и зелени површини, 

современо осветлување, атмосферска канализација итн.

На овие избори кумановци ќе имаат можност да гласаат за автентична, левичарска партија со 

левичарска програма која реално се залага за решавање на проблемите со кои се соочуваме, а кои 

се наталожија во изминатите триесеттина години и Куманово го претворија во касаба. Не можејќи 

повеќе да ги толерираме ваквите катастрофални пропусти и неефикасноста како на досегашната 

локална власт, така и на досегашната локална опозиција, решивме да ја побараме поддршката на 

нашите сограѓани.  Ја бараме вашата поддршка на претстојните локални избори, да влеземе како 

партиципиенти во Советот на Општина Куманово за оттаму да ги реализираме нашите програмски 

определби кои се испишани на страниците кои што следат. Да ги реализираме нашите програмски 

определби кои на Куманово ќе му го вратат изгледот на уреден, ефикасен, прогресивен, отворедн и 

космополитски град. Доста беа замени на политичките гарнитури.

 

ЗА ПРОМЕНИ, НЕ ЗАМЕНИ!
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1.  Носење нов Генерален 
урбанистички план

•	 Со цел воспоставување на 
квалитетна сообраќајна 
инфраструка, која ќе обезбеди 
непопречен пристап и движење 
за секој граѓанин; и давање на 
акцент на вистинската вредност и 
ослободување на јавниот простор;

•	 Обезбедување локации за влез на 
инвестиции и дефинирање можности 
за понуда на парцели за стопански 
објекти;

•	 Планирање на парцели за продажба 
за планско градење на индивидуални 
куќи и станбени згради вон 
централно градско подрачје;

•	 Активно вклучување на граѓаните 
преку доставување предлози и 
сугестии. 

2. Забрзување на 
гасификација

3. Замена на азбестни 
покриви од зградите 
на јавните градски 
претпријатија

4. Изградба на атмосферска 
канализација

•	 Изготвување на детален извештај од 
раководните лица на ЈП “Водовод” со 
лоцирани критични точки низ градот 
и изработка на акционен план за 
градежни зафати и приклучување 
на главните колектори за крајно 
решавање на критичните точки каде 
при поголеми дождови доаѓа до 
поплавување. 

5. Изградба на фекална 
канализација

•	 Изготвување на детален извештај од 
раководните лица на ЈП “Водовод” со 
лоцирани критични точки низ градот 
и изработка на акционен план за 
градежни зафати и приклучување на 
фекален колектор;поставување на 
штедливи сијалици.

КОМУНАЛНИ 
УСЛУГИ

I
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6. Водоводна мрежа
•	  изградба и замена на цевки од 

материјал штетен по здравјето и 
околината

7. Нови контејнери и возила 
за отстранување на 
смет, автоматизација 
при чистење на улици 
и ѓубре, поставување 
и замена на корпи на 
плоштад и околни улици 
во централно градско 
подрачје

8. На ЈП „Чистота и 
Зеленило“ да се додаде 
дополнителна дејност 
која би опфатила 
хортикултурно уредување 
на дворни површини 
на станбени објекти во 
соработка со куќните 
совети или приватните 
претпријатија што 
управуваат и одржуваат 
станбени објекти 

•	 Идејата првенствено би била 
уредување на дворните површини во 
централното градско подрачје со цел 
проширување низ сите градски зони.

9. Додавање нова дејност 
на ЈП”Паркинзи” за 
самостојно - асфалтирање 
и просторно уредување 
на улиците, тротоарите, 
велосипедските патеки, 
плоштадите и паркови

10. Приспособување 
на ЈП”Чистота и 
Зеленило” за самостојно 
оддржување на улиците 
во зимски услови 
(чистење на снег, 
отстранување лед од 
коловозот итн.)

•	 Со цел избегнување на досегашната 
пракса за ангажирање на приватните 
компании за вршење на ова дејност 
со што дополнително се оптоварува 
буџетот на општината.
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ИНФРАСТРУКТУРА
II

1. Изградба на повеќе 
мали паркови со 
повеќенаменско 
игралиште, патека и 
клупи низ околните 
населби

•	 Да се намали загадувањето на 
воздухот и да се хуманизира 
просторот за живеење. 

2. Проширување на 
градскиот кеј до село 
Проевце 

3. Проширување на 
градскиот кеј од 
спротивна страна 
(населба Перо Чичо) и 
поврзување со монтажен 
мост за да граѓаните 
ги користат и двете 
паралелни патеки

4. Замена на крстосници со 
кружни текови кадешто 
има потреба и можност за 
истото

5. Реконструкција на патна 
инфраструктура на 
локалните патишта кои 
го поврзуваат градот со 
селата во општината

6. Изградба на тротоари и 
велосипедски патеки 

•	 Од околните населби до централното 
градско подрачје, изградба на 
велосипедски патеки во централното 
градско подрачје.

7. Модернизација на јавното 
осветлување

•	 Поправка/поставување столбови на 
темните места; 

•	 Постепена замена на постојните со 
нови ЛЕД светилки; 

•	 Заштеда на електрична енергија и 
полесно одржување.
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8. Заложба за изградба на 
обиколница

•	 Растеретување сообраќај по 3МУБ и 
11ти Октомври.

9. Поставување 
соодветна сообраќајна 
сигнализација

•	 Поставување соодветна заштита 
(метални столбови) на пешачки/
велосипедски патеки и вон 
централно градско подрачје. 
Куманово е општина каде возилата 
се на тротоар а пешаците на улица;

•	 Поставување препреки за 
преминување на возила од земјени 
на асфалтни површини на одредени 
локации. (по дожд, кал на градските 
улици). 

10. Поставување 
пристапни рампи во сите 
општински институции 
и поставување рабници 
на тротоари низ цело 
централно градско 
подрачје 

•	 За непречено движење на инвалидни 
лица, лица со посебни потреби, 
велосипедисти, родители со бебешки 
колички.

11. Субвенции за 
реконструкција на фасади

12. Иницијатива за 
разрешување на 
случаите, во соработка со 
централната и судската 
власт: 

•	 Хотел Кристал; 
•	 Хотел Куба; 
•	 Поранешниот градски базен;
•	 Ресторан Пчела;
•	 Поранешниот супермаркет на 

аголот ул. 11ти Октомври и ул. Доне 
Божинов; 

•	 Одредени деловни објекти на ул. 
Доне Божинов; 

•	 Поранешен Ресторан Мимоза во 
населбата Гоце Делчев; 

•	 Деловни објекти во Локалитет 
Серава и Локалитет Гарнизон кои 
претставуваат потенцијален извор 
на зараза.

13. Спроведување на казни 
за паркирање тешки 
моторни возила во 
градска зона (соработка 
со МВР)

14. Повеќекатни гаражи во 
и вон централно градско 
подрачје 

•	 Критични точки центар, зелен пазар, 
болница...

•	 Годишни/месечни претплати за 
жители на Куманово.

15. Асфалтирање и 
реконструкција на улици и 
регионални патишта
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1. Градски превоз 
•	 Да биде спроведен од 

новоформирано јавно претпријатие 
кое ќе биде опремено со свои 
превозни средства, ќе биде 
задолжено со обнова на постојните 
автобуски постојки и поставување 
нови постојки, со поставување на 
карти на движење и релации на 
автобуските линии и поставување 
на заштита од дожд и сонце на 
автобуските постојки, редовно 
чистење и одржување на превозните 
возила. 

2. Регулација на превозот
•	 Во соработка со МВР (поквалитетен 

транспорт, редовни линии, 
регулирање на дивите превозници 
со издавање посебни дозволи) на 
релација Куманово - Скопје поради 
големиот број граѓани кои се на 
оваа релација во текот на работната 
недела поради вработување 
или користење на услугите на 
здравствените установи на главниот 
град и други причини.

3. Поставување монтажни 
гаражи на повеќе локации

4. Укинување на наплата за 
улично паркирање

•	 наплата само на паркинзи на коишто 
ќе се гарантира безбедноста на 
возилата;

•	 Паркинзи под видео надзор.

5. Поставување сообраќајни 
огледала на критични 
точки

6. Поставување на Rent a 
Bike (велосипед) станици

•	  Низ повеќе лолации во градот 
со минимална месечна/годишна 
претплата за користење на услугата.

СООБРАЌАЈ
III
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1. Отворање поголем број 
градинки

•	 Карпош, Перо Чичо и Зелен Рид;

•	 Воведување на две работни смени;

•	 Вработување дополнителен и 
квалификуван кадар во истите. 

2. Изградба на културен-
автономен центар

•	 Со кино сала, детски театар, 
галерија, дневен престој, кафетерија, 
катчиња со литература, мини 
лабортории.

3. Поддршка на кумановски 
уметници

•	 При организирање квалитетни, 
автентични, алтернативни културни 
настани, изложби, издавање и 
промоција на квалитетни дела на 
кумановски автори.

4. Поттикнување и 
поддршка на независната 
култура

•	 Фестивали, колонии, автономни зони, 
ателјеа, изложби и сл. од областа на 
музичката, филмската, визуелната, 
перформативната и книжевната 
уметност;

•	 Поддршка на културни експерименти 
и проекти кои ги преиспитуваат 
границите на уметноста.

5. Развивање посебни 
културни фондови и 
одделенија за поддршка 
на културата и уметноста 
во рамки на единиците на 
локалната самоуправа

6. Изградба на отворени 
асфалтирани 
игралишта – фудбалски 
и кошаркарски, со 
рефлектори

7. Поддршка на спортски 
клубови за развој на 
млади категории - 
спортисти

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, 
НАУКА И СПОРТ

IV
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8. Спонзорирање на 
училишни клубови со 
опрема, спортска облека и 
реквизити

9. Буџет исклучиво за 
локални капацитети

10. Формирање 
школски лиги, со цел 
препознавање на млади, 
потенцијални спортски 
таленти

11. Санација на локални 
образовни институции

12. Иницирање и поддршка 
за формирање месни 
автономни културни 
центри

•	 Особено преку отстапување за 
привремено или трајно користење 
на напуштени објекти на уметници и 
креативни групи. 

13. Поддршка на акции/
конкурси за цртање 
мурали на одобрени 
локации (јавни прометни 
површини) од страна на 
Општина Куманово

•	 Вклучување на младите во грижата 
за јавните простори и нивно 

креативно уредување, како и 
подигање на свеста на граѓаните за 
достапноста, уредувањето и грижата 
за јавните простори.

14. Поддршка во 
организирање на културни 
манифестации (локален 
карактер)

15. Напуштање на 
партизираноста и 
клиентелизмот во сите 
сфери на образованието

•	 Започнувајќи од изборот и 
унапредувањето на наставничкиот, 
професорскиот и останатиот кадар 
вклучен во воспитно-образовниот 
процес;

•	 Почитување и поттикнување 
на моралниот интегритет и 
достоинството на просветните 
работници преку давање поголема 
лична слобода во работата и 
стимулирање на креативноста и 
самоиницијативноста во наставата.

16. Обезбедување 
финансиски надомест 
на наставниците кои 
организираат вонредни 
активности со учениците

•	 Секции, клубови, проектни потфати 
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17. Обнова и ставање во 
функција на спомен 
куќата на Христијан 
Тодоровски - Карпош

18. Санирање на 
руинираните културно - 
историски споменици на 
територијата на Општина 
Куманово.

1. Активирање на урбаните и 
месните заедници

•	 Со цел зголемување на 
партиципативноста на граѓаните во 
работата на советот на општината 
и полесно запознавање со 
конкретните проблеми со коишто се 
соочуваат.

2. Општинска патролна 
служба (активност на 
месни заедници)

3. Партиципативно 
буџетирање - активно 
вклучување на 
граѓаните во процесот 

на донесување на 
одлуки, информирање 
на граѓанството за 
буџетскиот процес, 
зголемување на 
транспарентноста на 
работата на локалната 
самоуправа и буџетскиот 
процес, давање идеи 
за унапредување на 
локалниот економски 
развој и привлекување 
на инвестиции. 
(организирање на јавни 
трибини, поставување на 
предлози на општински 
веб портал и сл.)

ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА НА 
ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВАV
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•	 Се зголемува транспарентноста;

•	 Се зголемува учеството на граѓаните 
во процесот на донесување одлуки, 
дистрибуцијата и надзорот на јавната 
администрација и ефикасноста 
на јавните трошоци.на јавните 
средства. Тоа подразбира поголема 
одговорност на локалните власти, 
како лидери, така и претставници;

•	 Колективна приоритизација и 
управување со јавните ресурси. Тоа 
влијае на поголем степен на доверба 
меѓу граѓаните и владата;

•	 Зајакнување на демократската 
култура и социјалната структура во 
рамките на локалната заедница.

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

5. Заложба општината 
да се вложи 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 на собир на граѓани на 
локално ниво или да организираат 
граѓанска иницијатива на локално 
ниво од 10 на 5%.
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1. Поставување зелени 
билборди на места каде 
што нема можност да се 
постави зелена површина

•	 Плоштад Нова Југославија, болнички 
круг, паркинг Жмара, Елида – 
Страшко Симонов, училиште 11 
Октомври. 

2. Зголемена употреба 
на соларни панели во 
зградите на јавните 
претпријатија и 
училиштата за заштеда на 
електрична енергија

3. Поставување плински 
уреди во сите автомобили 
(кадешто постои 
можност) со коишто 
располага општината, 
со цел заштеда 
и намалување на 
загадувањето

4. Регистрација на 
домаќинства кои користат 
печки на дрва

•	 Регулација на емисија на штетни 
материи;

•	 Рок за регистрација (1 година) и рок 
за приспособување со регулатива  
(2 години);

•	 Етапно субвенционирање за 
купување на печка на пелети 
кои се енергетски поефикасни, 
дупло помала емисија на CO2 и 
концентрација на чад, посигурни, 
полесни и поевтини за одржување 
или други енергетски ефикасни 
грејни тели со помала емисија на 
штетни материи (гасификација);

•	 Посебен третман за семејства 
корисници на социјална помош;

•	 Субвенции од локална и централна 
власт.

5. Зголемена контрола 
на издувна емисија на 
транспортни и патнички 
возила CO и NOx

ЕКОЛОГИЈА
VI
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•	 Контрола и санкции при редовните 
технички прегледи, упатување на 
вонредни прегледи и исклучување од 
сообраќај на возилата со екстремно 
отстапување на пропишаните  
критериуми. 

6. Редовно чистење на 
речно корито на река 
Кумановка и Којнарка

7. Чистење на диви депонии

8. Подигање еколошка 
свест кај учениците во 
основните и средните 
училишта

•	 Организирање на периодични 
работни акции за чистење на 
просторот околу училиштата 
кај учениците во основните и 
средни училишта во соработка со 
постојните здруженија за доброволна 
волонтерска работа и јавното 
претпријатие „Чистота и Зеленило“ 
со цел развивање на еколошка свест 
кај генерациите кои ќе го наследат 
овој животен простор и постепено 
спречување целата општина да 
стане депонија.

9. Зголемување на бројот на 
контејнери на соодветно 
означени места за 
поставување

10. Набавка на 
мали модуларни 
повеќенаменски 
еколошки возила за 
одржување и чистење 
на улици погодни за 
повеќе активности 
како собирање отпад, 
отстранување на снег 
и одржување на зелени 
површини

11. Создавање на шумски 
површини надвор од 
градот

     ЧИСТА ОКОЛИНА-ЗДРАВИ 
ГРАЃАНИ, ЗДРАВИ ГРАЃАНИ-
ЈАКА ОПШТИНА!

12. Стоп на нехуманиот 
третман на бездомните 
животни

•	 Доследно спроведување на 
програмата Залови-стерилизирај-
вакцинирај-врати;

•	 Нулта толеранција за убивање 
бездомни животни како решение на 
проблемот;

•	 Сместување во соодветни објекти, 
прифатилишта кои ги исполнуваат 
одредбите од Законот за заштита на 
животните.
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ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ 
СО ОТПАДОТ

VII

1. Подготовка на стратегија 
и акциски план за 
намалување на отпадоци 
и промовирање на негово 
повторно користење 
(отпадот како извор)

2. Воспоставување 
на одржлив систем 
на вреднување на 
отстранување на отпадот

3. Промоција (локално) на 
употреба на секундарните 
извори - на пример центри 
на повторна преработка

4. Погон за селекција 
складирање рециклирање 
на отпад во состав на ЈП 
“Чистота и Зеленило”. 
Почетна инвестиција ~ 
50.000 €

5. Во случај на реализација 
на проектот инсталација 
за производство на 
електрична и топлинска 
енергија преку горење на 
отпад во Североисточниот 
плански регион ќе 
бараме промена на веќе 
определената локација 

•	 Наместо с. Доброшане, до 
Пречистителна станица за отпадни 
води, поради можните негативни 
влијанија од изградбата и работа 
на постојката врз животната 
средина и тоа: воздух, површински и 
подземни води, почва, отпад, бучава, 
радиоактивни зрачења, миризба, 
флора и фауна, население (само с. 
Доброшане брои 1655 жители според 
пописот од 2002 година) и човеково 
здравје, предел и визуелни ефекти и 
кумулативни влијанија. 
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6. Подобрувања во следење 
и санкционирање на 
прекршителите на 
прописите, со акцент на 
сузбивање на сивата и 
црната економија

7. Вклучување на 
неформалните собирачи 
на рециклиран отпад во 
интегрираниот градски 
комунален систем

8. Вклучување на 
претставник од 
постојните здруженија за 
доброволна волонтерска 
работа како специјален 
член во комисијата за 
заштита на животната 
средина и природата, без 
право на глас 

ИНФОРМАТИЧКО КОМУНИКАЦИСКА 
ТЕХНОЛОГИЈАVIII

1. Дигитализација на 
Јавните сервиси на 
Општината, е-Општина

•	 Онлајн сервиси за граѓани 
(апликации/издавање дозволи за 
градби, регистрација на возила, 
лични документи, библиотека и сл.);

•	 Комплетна мрежна инфраструктура 
општински органи и претпријатија 
(подобрување на комуникација);

•	 Компатибилност на информациски 
системи помеѓу општински органи и 
јавни претпријатија;

•	 Едукација на администрација.
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1. Грижа за инвалидни, 
болни и стари лица

•	 Проект за социјални асистенти и 
домашни помошници.

2. Преиспитување 
на работата на 
пензионерските домови 
со цел отстранување 
на неправилностите 
кои постојат во нивното 
функционирање

3. Сиромашни и бездомници
•	 Изградба на преноќишта и народна 

кујна, соработка со невладин сектор.

4. Сиромашните лица да 
имаат право на бесплатна 
обука и дообука за 
изучување занаети

5. Слободно користење 
јавен градски превоз 
на лицата кои примаат 
социјална помош  

6. Згрижување на деца
•	 Проширување на постојните 

капацитети - градинки, проценка 
потреба за градење на нова градинка 
на соодветна локација.

7. Социјална заштита на 
децата кои просат по 
угостителските објекти и 
крстосниците

8. Грижа на деца со посебни 
потреби

•	 Основните училишта да се 
комплетираат со тим од логопед, 
дефектолог и социјален работник. 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
IX
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9. Грижа на деца без 
родители

•	 Поддршка од локалната самоуправа 
во случај на продолжување на 
едукацијата по завршување на 
средно образование; 

•	 Можност за времено вработување 
во структурите на Локалната 
самоуправа, помош при 
осамостојувањето за полнолетни 
деца без родители;

•	 Бесплатен јавен превоз;

•	 Изградба на социјални станови за 
полнолетни деца без родители.

СТОП НА 
КОРУПЦИЈАТА

X

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;

•	 Периодично издавање на 
финансиски извештај за трошењето 
на јавните средства еднаш на 6 
месеци;

•	 Намалување на бројот на членови  
во управните одбори и нивна 
професионализација;

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



18 Изборна програма на Левица

РАБОТНИЧКИ ПРАВА 
КАКО ПРИОРИТЕТ

ПРОТИВПОЖАРНА 
ЗАШТИТА

XI XII

1. Департизација: на 
работните места под 
патронат на општината

•	 Да се вработат најквалитетните 
апликанти (според степенот на 
образование и постигнатиот успех), 
со цел прекинување на праксата на 
партиско 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

1. Заштитна опрема за 
пожарникари

2. Опрема за спречување на 
пожари од поголем размер 
(шумски пожари)  

3. Обука и редовна физичка 
припрема за пожарникари
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ЗЕМЈОДЕЛИЕ
XIII

6. Подобрување на услови 
на сточен пазар

•	 Дезинфекција, нова вага и 
подобрување на санитетските 
услови.

1. Заложба за 
демонополизација 
на дозволи за увоз и 
извоз на земјоделски и 
сточарски произвдии и 
репроматеријали

2. Заложба за ревизија 
на поделба на државно 
земјоделско земјиште

•	 Поправична прераспределба на 
земјоделско земјиште.

3. Зголемување на 
капацитетите за 
наводнување на 
земјоделските површини

4. Прочистување на канали 
за наводнување

5. Поддршка за основање на 
земјоделски задруги



20 Изборна програма на Левица

ТУРИЗАМ ЛОКАЛЕН 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

XIV XV

1. Зголемување на 
капацитети за еко-
туризам (Бислимска 
клисура)

2. Изградба на планинарски 
и патеки за планински 
велосипедизам

3. Слободно користење 
на јавен градски превоз 
на лицата кои примаат 
социјална помош 

1. Формирање Фонд за 
развој и инвестиции

•	 Независен, ќе ги интегрира многуте 
постоечки тела од оваа сфера, 
и ќе ја преземе функцијата за 
капитални инвестиции од Локалната 
самоуправа;

•	 Со Фондот ќе раководи стручно 
лице кое ќе има мандат подолг од 
мандатот на советот. Фондот ќе се 
финансира од буџетот и ќе располага 
со буџет од 15-20% од вкупните јавни 
приходи;

•	 Ќе ги има следните функции: 
- Инвестирање во инфраструктура 
(патишта, иригациони системи, 
гасификација...) 
- Инвестирање во јавни добра 
(болници, училишта, студентски 
домови, градинки, детски 
одморалишта...).
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2. Зголемување на 
транспарентноста, 
дисциплината и 
отчетноста на јавните 
финансии, преку серија 
на мерки

•	 Објавување на многу поаналитични 
(т.е. подетаљни) буџети;

•	 Објавување на буџетите и на 
изводите за остварување на 
буџетите на двонеделно ниво, 
наместо на месечно, како што е сега;

•	 Формирање на Фискален совет, кој 
ќе биде советодавно експертско 
тело.

1. Воведување на 
прогресивни стапки 
на данок на промет со 
недвижности, кои ќе се 
движат од 1% до 4%, во 
зависност од вредноста 
на недвижноста

3. Промовирање на 
партнерство и поддршка 
на развој на мали и 
средни претпријатија

•	 Општинските органи и јавни 
претпријатија да имаат на увид со 
каков стопански капацитет и какви 
услуги може локално да се користат. 
Да се запре непотребниот одлив на 
средства надвор од општината.

ДАНОЧНА 
ПОЛИТИКАXVI
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1. Реконструкција на јавниот 
сектор

•	 Анализа на недостатокот и вишокот 
на кадри за постоечките позиции во 
јавниот сектор;

•	 Изготвување на список на области 
од јавниот сектор кои се запоставени 
во моментов и кои би требале 
да се прошират/зајакнат или 
реформираат. Некои од можните 
области вклучуваат: градинки, 
центри за социјална работа, работни 
клубови, јавен превоз, одржување 
на чистота и хигиена, одржување на 
зелени површини, рециклирање на 
отпадот, градежништво и урбанизам, 
стопанисување со јавен и деловен 
простор и сл.;

•	 Изготвување на план за потребите од 
кадри за новите области;

•	 Реалокација на вишокот на кадри 
од постоечките позиции во новите 
области, со претходна обука, доколку 
е потребно;

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

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

2. Воведување на целосно 
транспарентен и 
објективен систем за нови 
вработувања во јавниот 
сектор

3. Намалување на 
субјективноста 
и селективноста 
во мерењето на 
перформансите на 
вработените во јавниот 
сектор

4. Градење  функционален 
и ефикасен механизам 
за справување и 
санкционирање на 
корупција

РЕФОРМА НА ОПШТИНСКИОТ 
ЈАВЕН СЕКТОР

XVII
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ПОТРОШУВАЧКИ 
ПРАВА

XVIII

1. Зголемена правна помош 
на потрошувачите - 
особено при пружање 
услуги од јавен интерес 
(вода, гас, кабелска 
телевизија и интернет)

2. Забрана за тужење на 
граѓаните од страна 
на јавните комунални 
претпријатија, сè 
додека не се соберат 
кумулативно шест 
последователни 
неплатени сметки за 
комуналии

16
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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

КУМАНОВО
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