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2 Изборна програма на Левица

1.  Борба против  
урбаната мафија

• Застанување на патот на локалните 
моќници во манипулациите со 
градежно земјиште

• Транспарентност и отчетност на 
тендерските постапки при добивање 
на градежни дозволи

2. Пешачки зони
• Инклузивен и безбеден сообраќај за 

подобро поврзување на секој дел од 
општината

• Успорување на моторизираниот 
сообраќај во населените места 
преку инфраструктурни решенија 
(„легнати полицајци“, стеснување на 
коловозните ленти, ограничување 
на брзината и креирање на „зони 30 
km/h“)

• Зголемување на бројот на пешачки 
зони и рекреативни патеки 

3. Велосипедски патеки за 
урбан велосипедизам

• Стартување на проект за изгградба 
на велосипедски патеки за теренски 
велосипедизам  и аплицирање за 
гостување на велосипедски митинзи 
и случувања од европски карактер

• Зголемување на нивото на 
сообраќајна култура за рамноправен 
третман на велосипедистите 
како учесници во сообраќајот 
подигнување на јавната свест за 
корисностите од секојдневното 
користење велосипед како превозно 
средство преку едукации во 
школските установи

4. Улици и патишта
• Асфалтирање  на квалитетни 

патишта по европски стандарди  до 
селата во општина Штип 

• Изградба на помали и 
пофункционални кружни текови за 
забрзување на сообраќајот

• Изградба на трета коловозна лента, 
онаму каде што тоа го дозволуваат 
условите на теренот

УРБАНИЗАМ И 
СООБРАЌАЈ

I
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• Пренамена не некои улици со 
еднонасочен режим на сообраќај

• Редовна поправка на оштетениот 
дел на коловозите, со цел да 
нема оштетени возила поради 
несоодветни услови на градските 
улици

• Систематско одржување на 
хоризонталната и вертикалната 
сообраќајната сигнализација

• Поставување на пешачки семафори 
на улици каде нема потреба од 
комерцијални семафори кои го 
успоруваат сообраќајот и пешаците 
се најголеми прекршители.

• Поставување на семафори и знаци 
за предупредување за брзо возење       

• Дополнување и редовно 
сервисирање на дефектите на 
јавното осветлување, проширување 
на мрежата на јавно осветлување и 
поставување на штедливи сијалици 
за енергетска ефикасност 

• Поставување на семафори со 
соларни панели, со цел заштеда на 
електрична енергија

• Изградба на потпорни ѕидови на 
улиците, онаму каде што тоа е 
неопходно согласно конфигурацијата 
на теренот

• Поставување на ракофати и огради 
на стрмните мест на ридестите 
улици во високите делови на градот

5. Јавен превоз
• Утврдување на состојбата на 

патиштата и покриеноста со јавен 
превоз во селските средини и 
автобуско поврзување на руралните 
населени места

• Редовни јавни транспортни линии во 
и вон градот

• Субвенционирани билети за јавен 
превоз за различни категории 
граѓани кои живеат во социјален 
ризик (бесплатен или поевтин превоз 
за студенти, пензионери, социјалци, 
стечајци и сл.)

• Поставување на автобуски постојки 
во и вон градската средина

• Поставување на информативни 
табли со локалните знаменитости од 
тој крај

• Зголемување на фрекфенцијата на 
автобуските линии и усогласување 
на возниот ред со динамиката и 
потребите на локалното население.

6. Паркинг
• Некомерцијализација на јавниот 

паркинг простор (забрана за 
воведување на платен паркинг!)

• Изградба на современи паркинг 
плацеви, со заштитни тенди за 
паркираните автомобили

• Изградба на катна гаража со 
поголема зафатнина (подземно 
и надземно ниво), на локацијата 
позади Трговскиот Центар, заради 
решавање на горливиот проблем со 
немање доволен број паркинг места



4 Изборна програма на Левица

• Монтажни паркинзи со челични 
конструкции, на две ниво, поставени 
во околината на најфрекфентните 
места во градот

• Воведување на „Пајак-служба“ 
за интервентно отстранување на 
непрописно паркираните возила на 
јавните површини

• Редовно полугодишно отстранување 
на хаварисани возила од градските 
улици

7. Детски игралишта
• Изградба на повеќе детски 

игралишта со повеќе различни 
елементи за забава за најмладите 
во СЕКОЈА населба од општината, 
притоа да бидат обезбедени и 
заградени, со редовна обнова.

• Партерно и хортикултурно уредување 
на запуштените дворови на 
колективните стамбените згради, со 
цел тие да станат пријатни зелени 
катчиња за станарите и нивните 
семејства

 

8. Инфраструктура и 
капитални проекти

• Гасификација на индустријата и 
домаќинствата (изградба на градска 
гасоводна мрежа)

• Безбеден премин со пешачки 
мостови за малите и учениците до 
училиштата и градинките

• Основање на ново јавно претпријатие 
“Топлификација Штип” и на мрежа за 
топлификација на јавните установи, 
посебно училиштата и градинките а 
потоа и остатокот од градот. 

• Изградба на булеварот од населба 
8ми ноември до населбата Баби

• Изградба на социјални згради на 
општинско земјиште и дислокација 
и сместување и згрижување на 
семејствата Роми кои живеат долж 
булеварот во населба 8 ми Ноември и 
старата нервна болница

• Чистење на Урнатите згради и куќи 
од старата нервна болница и иградба 
на модерен парк и заштита на 
зелената површина
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КОМУНАЛНИ 
УСЛУГИ

II

1. Чиста вода за пиење во 
секое село

• Помош во изградбата на 
водостопански објекти, 
прочистителни и препумпни станици 
во секое населено место, со можност 
за приклучок кон градскиот водовод

• Перманентно одржување на 
водоснабдителните мрежи наменети 
за земјоделско полевање

• Надзор над прочистувањето на 
отпадните води кои се влеваат во 
реките

• чистење на речните корита од 
нанесениот цврст отпад

2. Одржување и чистење во 
зимски услови

• Набавка на нови возила и опрема 
за чистење на улиците во зимски 
услови

3. Водовод и канализација
• Промена на сите азбестни цефки од 

градскиот водовод и нивна замена со 
пластични

• Решавање на проблемот со 
истечните води при поројни дождови 

• Изградба на атмосферска 
канализација за собирање на 
дождовницата од Штипските ридови

• Изградба на колекторски систем 
на р. Брегалница за заштита од 
фекалните отпадни води

4. Јавна хигиена
• Изградба и тековно одржување на 

градски вециња со задоволително 
ниво на хигиена

• Хортикултурно уредување на секоја 
зелена јавна површина во градското 
подрачје

• Набавка на нови возила за 
современо транспортирање на 
комуналниот отпад 

•  Набавка на соодветни контејнери 
за селектирање и рециклирање на 
отпадот во општината

5. Јавни гробишта
• Одржување и осовременување на 

градските гробишта

• Воведување на 24 часовна 
стражарска служба на градските 
гробишта, со цел спречување на 
кражбите и сквернавењата на 
гробовите
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ЖИВОТНА  
СРЕДИНА

III

1. Стоп на загадувањето
• Спроведување конкретни 

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

• Иницирање проекти за намалување 
на негативните последици од 
климатските промени (т.н. Зелено 
производство на електрична 
енергија – соларна, геотермална, 
ветерници и сл., урбани градини, 
субвенционирање јавен превоз, 
субвенционирање енергетски 
ефикасни градби итн.)

• Доставување на бесплатни корпи за 
селекција и рециклирање на цврст 
отпад во секое домаќинство

• Регионална фабрика за преработка 
на отпад по најсовремени светски 
стандарди

2. Еколошки активизам
• Редовни организирани акции за 

чистење на излетничките места

• Чистење на дивите депонии

3. Паркови и зеленило
• Зголемување на зелените 

површини,нивна заштита и едукација 
за зачувување на истите

• Казнување на несовесните граѓани 
кои ја кршат урбаната опрема во 
зелените површини

• Одржување и преуредување  на 
запуштените јавни површини во 
секој дел на градот, нивно редовно 
пошумување и озеленување

4. Зелени политики на 
локално ниво и енергетска 
ефикасност

• Изработка на експертска студија 
за главните причинители на 
загадувањето на водите, почвата 
и воздухот и стратегија за нивно 
менаџирање

• Вклучување на неформалните 
собирачи на отпад во системот на 
комунално депонирање

• Изградба на термоизолациони 
фасади на сите јавни објекти кои ќе 
имаат обврска да бидат енергетски 
ефикасни
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ЛОКАЛЕН 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

IV

1. Работничките права како 
приоритет

• Формирање на постојана комисија 
на општинско ниво за рагледување 
на прашањето со кршењето на 
работничките права на територијата 
на општина Штип

• Департизација на работните места во 
општинската администрација 

• Бирање, преку јавни огласи за 
вработување, на најквалитетните 
кандидати

• Елиминација на непотизмот и 
политичките врски при вработување 
и напредување во кариерата

• Почитување на работничките права 
на вработените институциите 
под надлежност на локалната 
самоуправа

• Непречено синдикално организирање 
во јавната администрација на 
локално ниво

2. Помош на локалното 
земјоделство 

• Планско возможување бесплатни 
консултации на земјоделците со 
агрономи, ветеринари и други 
стручни лица

• Модернизирање на помалите 
пазарчиња во населбите низ 
општината

3. Намалени хонорари на 
локалните функционери

• Драстично намалување на 
паушалите на членовите на УО и НО 
(Управните и надзорните одбори) во 
јавните комунални претпријатија и 
нивна професионализација

4. Квартален отчет за 
приходите и расходите на 
општинскиот буџет

• Подобрување на транспарентноста 
и овозможување јавен увид 
во трошењето на избраните и 
именувани лица

• Намалување на долговите на 
општината, како правно лице

5. Зголемување на 
општествената 
одговорност на Штипски 
компании

• Стимулирање на стипендирања 
од страна на приватните фирми на 
младите ученици и студенти
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ЛОКАЛНА 
ДЕМОКРАТИЈА

V

6. Поддршка на развојот на 
семејните бизниси

• Планирање буџетски средства за 
поддршка на микро, мали и средни 
претпријатија

7. Обезбедување на 
потребната логистика во 
индустриските зони

1. Демократизација на 
локалната самоуправа

• Заложба општината да се 
вложи во иницирање јавна 
дебата за законски измени 
со кои: (а) бројот на мандати 
на градоначалниците ќе се 
ограничи на максимум два; (б) 
ќе се ослободат инструментите 
на директна демократија во 
локалната самоуправа и ќе се 
намалат цензусите за свикување 
референдуми, народни 
иницијативи, собири на граѓани 
и сл.

• Враќање на местните заедници како 
облик на територијално (маалско) 
самоорганизирање и актуелизирање 
на помали секојдневни проблеми
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ОБРАЗОВАНИЕ, 
КУЛТУРА И СПОРТ

VI

1. Образование
• Изградба на нови и реновирање 

на дотраените училишни згради 
во Штип и околните села (кровови, 
училници, ходници, врати, прозори, 
санитарни јазли и сл.)

• Бесплатен превоз и исхрана за сите 
ученици

• Купување соодветен општински 
возен парк заради обезбедување 
бесплатен превоз на ученици 
(автобуси, комбиња и сл.)

• Финансиска помош од општинскиот 
буџет во делот на исполнување на 
училишните програми

• Стипендирање на најдобрите 
ученици и студенти, со вклучување 
и на донации од локалните 
бизнисмени

• Пилот-проекти за воведување 
на планинарење на часовите по 
физичко образование во основните 
училишта

2. Култура
• Департизација  на Домот на Млади 

во Штип кој би бил своевиден 
алтернативен ресурсен центар, 
т.н. „инкубатор“ на младите 

културни дејци (би поседувал 
мултимедијален и функционален 
простор за „гаражни бендови“, 
денсери, стрип цртачи, графити-
уметници, сликари, вајари, hand 
made изработувачи на накит и 
слични креативци) и би ја вратил 
поранешната улога.

• Отворање на АКСЦ – Автономни 
културно-социјални центри, 
преку пренамена на напуштените 
објекти во општинска сопственост, 
со можност за конференциски 
простор, кафе-книжарници, 
дизајнерски продавници и сл.

• Отстапување на фасадите на 
големите стамбени згради за 
изработка на мурали

• Отстапување на јавни површини 
за оплеменување со графити и 
уметнички цртежи 

• Негување на фолклорот и старите 
занаети

• Поддршка на традиционалните 
културни манифестации

• Реновирање на заштитените куќи, 
на градската Штипска архитектура 
од XIX век
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3. Спорт, туризам и 
рекреација

• Нов отворен и затворен градски 
базен 

• Интензивен развој и 
субвенционирање на алтернативниот 
туризам (планински, манастирски, 
рурален/селски)

• Повластици за отворање на 
младински хостел во Штип, 
првенствено наменет за странски 
туристи

• Отворање на Туристичко биро 
задолжено за стратешко планирање 
на развојни политики

• Развој на стази за спортски и 
планински велосипедизам 

• Поддршка на локалниот спорт, 
спортските сојузи и клубови во 
различни форми, и преку изградба и 
одржување на постоечката спортска 
инфраструктура

• Реновирање на ѕидот, партерот и 
трибините на Градскиот стадион

• Развој на услови за кампинг и 
клајминг туризам

• Организирање т.н. маалски лиги 
во разни спортови, со наградни 
фондови поддржани од општинскиот 
буџет
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СОЦИЈАЛНА  
И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

VII

1. Помош и грижа за 
социјално ранливите 
категории граѓани

• Еднократно отпишување на 
долговите за неплатена вода 
кој ЈП „Исар“ и повлекување на 
сите тужби за неплатени сметки 
против најсиромашните слоеви од 
населението

• Воведување Програма за заштита 
од  „енергетка сиромаштија“ 
(субвенционирање на долговите за 
вода и комуналии на сиромашните 
семејства)

• Континуирани обуки за 
преквалификација и 
докфалификација на невработените 
лица

• Отворање на народни кујни за 
сиромашни лица

• Поддршка на самохрани родители

• Институционална помош на жртви на 
семејно насилство со отворање на 
прифатни Шелтер центри

2. Отворање центри за лица 
со посебни потреби

• Згрижување и домување на лицата 
со социјален ризик 

• Предвидување на средства за 
организации кои работат со 
зависници од дрога и алкохол

• Модернизација на  центар за лица со 
церебрална парализа и други лица 
на кои им е неопходна туѓа нега и 
внимание

3. Пристап до јавните 
објекти за инвалидните 
лица

• Градежно прилагодување на 
влезовите на јавните згради за 
непречен пристап за инвалидни лица

4. Јавно здравје
• Здравствено воспитување и 

превентивни активности за заштита 
и здравје при работа

• Зголемување на бројот на дежурни 
аптеки во ноќните часови

• Помош на пациенти со специјални 
потреби (ментално здравје, 
зависности, злоупотреби на деца и 
сл.)

• Осовременување на возниот парк на 
медицинските возила за Брза помош
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MEЃУГЕНЕРАЦИСКА 
СОЛИДАРНОСТ

VIII

1. Детска заштита
• Отворање нови градинки, со цел ниту 

едно дете од претшколска возраст да 
не остане незгрижено

• Вработуање на поголем број 
високообразуван стручен кадар 
во градинките, со цел двосменско 
работење

• Социјална грижа за децата без 
родители, децата без родителска 
грижа (децата од дисфункционални 
семејства), децата со воспитно-
социјални проблеми

• Згрижување на „децата од улица“ 

2. Младински политики
• Воспоставување локална мрежа со 

невладини организации

• Поддршка на проекти од неформални 
младински иницијативи за урбано 
културно живеење

• Бесплатни курсеви за странски 
јазици и компјутери за децата од 
посиромашни семејства (деца на 
стечајци, деца на невработени, деца 
на ниско платени работници и сл.)

3. Заштита на стари и 
изнемоштени лица

• Финансирање на пензионерски 
клубови

• Нега во домашни услови за старите 
и изнемоштени лица, со волонтерски 
акции од Црвениот крст и други 
хуманитарни организации

• Бесплатни здравствени прегледи и 
болничко лекување на пензионери со 
најниски пензии
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СОРАБОТКА И 
ЈАВНИ СЛУЖБИ

IX

1. Партнерски однос со 
граѓаните и невладините 
организации

• Посебен Отворен ден за граѓански 
идеи (еднаш на секои три месеци)

• Барање на експертска помош и 
соработка од граѓанските здруженија 
за областа во која тие работат

2. Преземање сет мерки за 
заштита и спасување на 
граѓаните

• Осовременување на возниот парк 
на територијалната  Противпожарна 
служба

• Изградба на нов противпожарен дом 
по европски стандарди

• Поставување хидранти до 
капиталните градски објекти, со 
цел нивна ефикасна заштита при 
евентуален пожар

• Ставање во функција на скривниците 
од Југословенско време

• Организирање превентивни обуки 
за заштита и спасување на луѓето 
и имот

• Изведување показни вежби за 
хипотетички природни непогоди и 
други несреќи од поголеми размери 
итн.
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КОНТРОЛА И НАДЗОР  
НАД ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС

X

1. Стоп на корупцијата
• Нулта толеранција кон изигрувањето 

на законите и злоупотребата 
на моќта и надлежностите на 
општинските функционери, особено 
при: располагањето со општинските 
пари, склучувањето на тендерите, 
промената на урбанистичките 
планови и сл.

2. Стоп на нехуманиот 
третман на бездомните 
животни

• Азил за бездомни животни заедно со 
локални активисти и здруженија за 
заштита на животни

• Доследно спроведување на законот 
за добросостојба на животните 
„Залови–стерилизирај–вакцинирај–
врати“

3. Персонално доекипирање 
на општинските 
инспекции

• Перманентни обуки за 
надоградување на вештините и 
знаењата на локалните инспектори 
во сите сектори

4. Спокојно живеење
• Ослободување на узурпираните 

тротоари и јавни површини од 
нелегално поставените тенди, маси и 
столчиња на околните кафулиња

• Заштита од ноќна бучава и 
нарушување на спокојот на 
соседството од гласна музика од 
локалите, кафулињата и рестораните

• Заштита на граѓаните од гласни 
машини, мотори, автомобили во 
доцните вечерни часови, со поголема 
сообраќајна контрола
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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

ШТИП
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http://levica.mk
https://www.facebook.com/LevicaPartija/
https://twitter.com/levica_mk
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