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Создавање на темелна и објективна
анализа за планираниот рудник
на Петрошница и неговиот
социоекономски и еколошки ефект врз
општината и нејзините жители;
стопирање на сите активности околу
изградбата на рудникот до создавањето
на таква објективна анализа
Пилот проект за основање на
земјоделска задруга, која ќе има
сушара и ладилник, која ќе го
организира производството и ќе
ги обучува земјоделците, се со цел
зголемување на моќта на земјоделците
и поорганизирано и поефикасно
производство на земјоделските
производи;
Електрификација на земјоделските
површини со цел намалување на
загадувањето и трошоците
Уредување на каналите за наводнување
и расчистување на одводните канали
и стратегија за и изградба на нови
системи за наводнување;
Подршка на ревизијата за доделување
на концесиите за државно земјоделско
земјиште со цел поправична
распределба на истото;
Отворање на лабораторија за мерење
и анализа на квалитетот на земјата,
водата и воздухот
Заложба за зголемување на
општинските ингеренции во поглед на
управување со природните ресурси:
шуми, вода и рудно богатство;
Демократизација на локалната
самоуправа преку зголемување
на партиципативноста на месните
заедници во работата на советот и
нивно инволвирање и контрола врз
работата на советот, со што воедно
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претставниците на месните заедници
полесно ќе можат да ги пренесат
проблемите со кои се соочува нивната
месна заедница;
Обнова и изградба на нова патна
инфраструктура, уредување на
пристапните петеки до земјоделските
површини;
Обнова на шумскиот фонд, воведување
на годишни акции за пошумување
Изработка на противпожарни планови
за поефикасно справување со
пожарите, регистрација на доброволци
и регистрација на цивилни цистерни.
Подигање на нивото и квалитетот
на основното образование со
организирање на современо опремена
кабинетска настава по предметите
хемија, физика, математика и биологија;
Поддршка за создавање на локален
медиум, кој ќе има образовна, културна
и земјоделска програма;
Борба против воспоставениот
непотизмот и корупцијата и
зголемување на транспарентноста во
работењето со народните пари.
Ревизија на концесијата на бањата во
с.Стрновац
Модернизација на уличното
осветлување
Еднаков третман и поддршка за сите
културно уметнички друштва

16
ЗА ОПШТИНА

СТАРО
НАГОРИЧАНЕ

ПРОМЕНА, НЕ ЗАМЕНА!

