
Целосната верзија на Изборната програма на Левица може да ја 
видите на веб страницата на партијата: www.levica.mk
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1. Нулта толеранција за непочитувањето 
на законите и злоупотребата на моќта и 
надлежностите на функционерите на 
локалната самоуправа при располагањето 
со општинските пари, при склучувањето 
на тендерите, при промената на 
урбанистичките планови и слично.

2. Департизација на работните места под 
патронат на локалната самоуправа: 
да бидат ангажирани оние кои се 
најквалитетни, а не да бидат поставувани 
оние кои имаат најсилни партиски врски.

3. 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.

4. Борба против измените на ГУП и ДУП кои 
се во корист на градежната мафија и 
зголемување на процентот на урбано 
зеленило во нив.

5. Запирање на сите активности на 
урбанизација на Водно и уривање на 
сите бесправно изградени објекти во 
заштитената зона.

6. Прекинување со градежните зафати 
во реката Вардар и отстранување на 
загрозувачките објекти во коритото.

7. Намалување на цената на билетите за 
автобусите со цел да се стимулира 
поголемо користење на јавниот превоз 
од страна на граѓаните, купување на 
дополнителен број нови автобуси со 
високи еколошки стандарди и постепено 
исфрлање од употреба на старите 
дотраени автобуси.

8. Субвенционирање на купувањето 
велосипеди и воспоставување на нова, 
подобрување и тековно одржување на 
постоечката велосипедска инфраструктура.

9. Субвенционирање на инсталацијата на 
плински уреди во возилата.

10. Завршување во што пократок временски 
период на проектот за изградба на 
колекторски систем и пречистителната 
станица на ниво на Скопје со зголемување 
на капацитетот на канализациските мрежи.

11. Најитно изготвување на студија за 
главните причинители на загадувањето на 
водите, почвата и воздухот и спроведување 
на конкретни проекти што ќе го намалат 
и/или елиминираат загадувањето, како и 
мораториум на сечата на дрвја во градските 
средини и на непотребното уништување 
зеленило.

12. Преиспитување на управувањето со 
депонијата „Дрисла“, вклучително и 
покренување на кривична одговорност за 
прекршителите на законот.

13. Решавање на проблемот со складираниот 
линдан и останатиот токсичен отпад во 
кругот на фабриката „Охис“.

14. Изградба или пренамена на општински 
објект каде што ќе бидат сместени 
загрозените лица и ќе имаат работа и 
поддршка од соодветен стручен кадар и 
ќе се планираат и спроведуваат начини за 
нивно самоодржување.

15. Нулта толеранција за убивањето бездомни 
животни. Доследно спроведување на 
програмата Залови–стерилизирај–
вакцинирај–врати. Пренесување 
на надлежноста за управување со 
Зоолошката градина и со стационарот 
Вардариште на здруженијата за заштита на 
животни.
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