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Кон една сеопшта еманципација на народот!

Не очајувај! За тебе зборува оваа приказна.
Организирај се! Не потклекнувај. Приклучи се.

Најдобрите денови се оние кои сè уште не сме ги проживеале.

 ЛЕВИЦА е свежа и енергична политичка сила на нашата неинвентивна политичка 
сцена, која природно станува најбрзорастечката партија во Република Македонија, носејќи го 
толку потребното проветрување во овој застојан политички бипартизам. Составена е од чесни, 
образовани, неискомпромитирани, идеолошки потковани, неподмитливи и храбри, претежно 
млади луѓе, кои беа први на улиците во борбата против груевизмот, а подоцна покажаа и како 
се дава жесток бојкотирачки Отпор против илегалната промена на нашето уставно име. Ние, 
иако млади, имаме долгогодишна пракса на практикување разни креативни методи и форми на 
политички активизам – преку социјалните медиуми, но и преку макотрпна теренска работа 
низ неколку левичарски здруженија, синдикати, протестни движења, неформални групи и 
граѓански иницијативи. Идејата за Левица се роди во 2015 година, кога видовме дека ен-џи-о 
активизмот, кој го практикувавме преку „Ленка“, не вродува со плод и дека, без долгорочни 
планови за освојување на власта – џабе се трошиме, без да донесеме никаква реална промена 
во општеството. Ете, затоа Левица, по многу нешта, е поразлична од сите други вообичаени 
партии кај нас – оти е автентична, атипична и неконвенционална во методите кои ги применува. 

 НАШИТЕ ЧЛЕНОВИ, кои се вистински деца на транзицијата и кои во голем број и самите 
потекнуваат од работнички и земјоделски семејства, искрено веруваат во идеалите за кои се 
борат. Тие, и покрај секојдневните егзистенцијални ризици на кои се изложени – со срце, пркос 
и борбеност – покажуваат како треба да се даде лична жртва за општото добро и за каузата во 
која веруваат! Токму затоа што имаме што да кажеме и да понудиме алтернатива на системот, 
одлучно и непоколебливо продолжуваме понатаму. Без страв, со голема посветеност и со ра-
зумен оптимизам веруваме дека на овие значајни избори, заедно со вас, ќе се избориме за 
една подобра и просперитетна држава. 

 РЕАЛНОСТА пред претстојните Предвремени парламентарни избори 2020, паѓа во 
сенката на една од најдлабоките општествени, економски, политички, правни, национално-
идентитетски и здравствени кризи од осамостојувањето на Републиката! Ваквата тажна 
македонска реалност е резултат на некредибилните државни институции и на неодговорните 
јавни функционери, кои се олицетворение на една криминална владејачка класа – која 
безмилосно стреми кон тоа целосно да ги приватизира заедничките добра, притоа штитејќи 
сè со огромни законски привилегии и имунитети.

 ОКОЛНОСТИТЕ во кои се наоѓаме не можат да се подобрат преку благи реформи. 
Тие бараат брза и одлучна политичка акција за конечен пад на овој хибриден режим и 
ослободување на Македонија од канџите на заевизмот. Секој сериозен и прогресивен човек 
има граѓанска должност да придонесе во борбата за слобода од мафијата, внатрешните 
квислинзи и домашниот окупатор! Ако сакаме подобра иднина на нашите потомци, не 
смееме да правиме компромиси со АСНОМ-ските идеали за кои гинеа нашите предци. Ова е 
последната историска шанса на нашата генерација – да ставиме крај на божемниот „избор“ 
меѓу двете зла и, конечно, да го избереме Доброто.
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 НА ОВОЈ ОПШТОНАРОДЕН ПЛЕБИСЦИТ од историско значење за судбината на нашата 
Република, ти можеш конечно да ставиш крај на ова лудило. Давајќи го гласот за Левица, за 
прв пат, гласаш за една сосема Нова Македонија од која децата нема да сакаат да бегаат, туку 
во која ќе сакаат да останат; за една Македонија во која законите ќе важат за сите, а правдата 
ќе го стигне секого; за Македонија ослободена од стегите на корумпираните политичари, 
олигарсите и транзициските профитери. Оти – Левица не простува, Левица не заборава!

 СО ТВОЈА ПОМОШ, искрено веруваме дека преку нашите пратеници, како идни 
предлагачи на добри и правични закони во Собранието на Република Македонија, можеме да 
се избориме за целосна стабилизација на оваа ненормална состојба во која сме принудени да 
преживуваме, а не да живееме; дека можеме, за релативно кратко време, да ставиме ред во 
безредието и закони во беззаконието. Затоа, на овие судбоносни избори, Левица приципиелно 
не коалицира со никого и ќе настапи самостојно – под реден број 4 на гласачкото ливче. 

 УБЕДЕНИ СМЕ дека овојпат ќе станеме парламентарна партија без која нема да може да 
се формира идната Влада! На тој начин ќе овозможиме, од собраниската говорница, за прв пат вис-
тински да се чуе гласот на безгласните – гласот на работниците, гласот на невработените, 
гласот на стечајците, гласот на хонорарците, гласот на синдикалците, гласот на активистите за 
човекови права, гласот на сиромашните, гласот на обесправените, гласот на маргинализираните 
– со еден збор гласот на обичниот човек кој секојдневно се бори за гола егзистенција, додека 
мала група корумпирани се богатат од нашата мака. 

 НИЕ ЗНАЕМЕ дека патот по кој одиме ќе биде долг и макотрпен. Но, решивме да го напра-
виме првиот чекор! Од нашето досегашно политичко искуство сфативме дека благите реформи 
кои ни се случуваат не се доволни. Дека тие се само вакцина за болново општество. Затоа, 
подолу ви ја изложуваме нашата Изборна програма 2020, која е правена од професионалци и 
врвни експерти во секоја област. Внимателно прочитајте ги реалните, но радикални мерки кои 
ги предлагаме и самите ќе увидите дека таа е своевиден длабински зафат за интервенција 
во сите пори на заедничкото живеење – со цел осмислено градење на едно похумано, посо-
лидарно и подобро општество.

 ЗАТОА, на нашата бајата политичка сцена составена од просечни лидери, подмитливи 
функционери и неспособни кариеристи навикнати на поданички менталитет и клиентелизам 
– ние воведуваме сосем нов, искрен и автентичен политички дискурс; сосема нова политичка 
култура на комуникација, дебата и аргументација; и сосема нов систем на политички вред-
ности, насочени кон заштита на општото добро и јавниот интерес. Ете затоа сметаме на 
Тебе, оти длабоко во себе, знаеш дека никогаш нема да се продадеме и никогаш нема да Те 
изневериме.

Борбата продолжува. Со нови сили, на различни фронтови.
Подобар свет е неопходен. Подобар свет е можен.

ЌЕ ПОБЕДИМЕ!

Президиум на Левица
проф. д-р Димитар Апасиев – претседател
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I. СОЦИЈАЛНА ПРАВДА

Човековиот труд како највисока вредност во општеството!

· РАБОТНИЧКИ ПРАВА · ТРУДОВ ИНСПЕКТОРАТ · СИНДИКАТИ · ПЕНЗИОНЕРИ · 
НЕВРАБОТЕНИ · ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ · РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ ГРАЃАНИ

· СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА · БОРБА ПРОТИВ СИРОМАШТИЈАТА

 1. Целосно обештетување на сите 
стечајци во Република Македонија, 
преку итно донесување на специјален 
Закон за материјално обезбедување 
на стечајните работници во вид на пос-
тојан паричен надоместок – до пензија.
 2. Редефинирање на листата на деј-
ности со бенефициран стаж, со вметну-
вање на трудовоинтензивни дејности.
 3. Зголемување на минималната 
плата, согласно утврдената синдикал-
на потрошувачка кошница, и нејзино 
законско унифицирање на единствено 
ниво за сите стопански и нестопански 
дејности.
 4. Исклучителна заложба на конкур-
сите за вработување, во јавниот и во 
приватниот сектор, да бидат примани 
кандидатите со најсоодветни квалифи- 
кации – по принципот „најдобриот до-
бива работа“.
 5. Укинување на принципот на по-
зитивна дискриминација по етнички 
клуч и воведување на т.н. социјална по-
зитивна дискриминација при вработу-
вање во јавниот сектор (пр. предност на 
огласите да имаат децата без родители, 
децата од социјално загрозени семеј-
ства, децата на стечајците и сиромаш-
ните и сл.).
 6. Намалување на максималното вре-
метраење за кое може да се склучи до-

говорот за вработување на определено 
време од пет години на шест месеци.
  7. Намалување на работното време 
од 8 на 6 часа дневно, без негативни им-
пликации на висината на платата и до-
датоците кои ги примаат работниците.
 8. Враќање на правото на исплата на 
патни трошоци и трошоци за исхрана 
за работниците (патарина + хранарина).
 9. Родово сензитивни мерки кои зна-
чително ќе ги зголемат правата на же-
ните-работнички:
 - продолжување на породилното от-
суство од 9 на 12 месеци;
 - враќањето на работа пред истекот 
на породилното отсуство да не биде по-
рано од 6 месеци (а не како досега  
– не порано од „45 дена од денот на 
раѓањето на детето“);
 - задолжително враќање на работ-
ничката на истото работно место по 
завршувањето на породилното отсу-
ство;
 - флексибилно или скратено работно 
време за мајките-работнички во период 
до три години по породилното отсус- 
тво, без кратење на плата (преку суб-
венционирање на трошоците од страна 
на државата).
 10. Задолжително формирање ра-
ботнички совети, како рамноправни 
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управни органи, во приватните фирми 
со повеќе од 20 вработени и враќање 
на правото претставници на работници-
те да бидат членови на управните одбо-
ри на јавните претпријатија.
 11. Ослободување на штрајкот од 
бирoкратските стеги, т.е. укинување 
на рестриктивните одредби за оствару-
вање на правото на штрајк во Законот 
за работни односи и во другите закони:
 - правото на организирање штрајк, 
покрај синдикатите, повторно да го 
имаат и самите работници;
 - рационализација на обврските што 
им се наметнати на синдикатите при 
организирањето и спроведувањето на 
легитимен штрајк;
 - паралелно водење на постапката за 
помирување и на штрајкувањето;
 - укинување на можноста работода-
вачот да отстранува работници при за-
конски организиран штрајк;
 - забрана за штрајкбрехерство, од-
носно укинување на можноста за вра-
ботување на т.н. „заменски работници“.
 12. Воведување достоинствен износ 
на минимална пензија (1/2 од просеч-
ната плата).
 13. Намалување на старосната гра-
ница за одење во пензија: возраст од 
60 години за жени и 62 – за мажи.
 14. Враќање на можноста работникот 
да се стекне со право на пензија и по 
основ на платен работен стаж (најмал-
ку 35 години).

 15. Овозможување на стекнување 
право на пензија за родителите на ли-
цата со посебни потреби – со навршени 
20 години работен стаж, без оглед на 
нивната возраст.
 16. Преиспитување на работата на 
пензионерските и старечките домови и 
изградба на нови, во државна сопстве-
ност, со пристојни и достоинствени ус-
лови за живот во трета доба на стари и 
изнемоштени лица. 
 17. Замена на сегашните форми на 
социјална помош со политика на ми-
нимален гарантиран приход по семеј-
ство, т.е. основен достоинствен приход 
(со оваа мерка секое домаќинство кое 
остварува доход понизок од утврдено-
то минимално ниво, ќе добива парична 
помош од државата до висината на тоа 
минимално ниво). 
 18. Вработување персонални асис- 
тенти кои ќе им помагаат на семејства-
та со лица со посебни потреби од стра-
на на МТСП.
 19. Изградба на државни социјални 
станови за самохрани родители, деца 
без родители, лица приматели на со-
цијална помош и семејства на лица со 
посебни потреби.
 20. Згрижување на сите бездомни-
ци во јавни објекти и отварање на др-
жавни јавни кујни за делење на три 
дневни оброци за бездомниците и си-
ромашните лица кои примаат социјал-
на помош.
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II. ПРАВЕН СИСТЕМ И АНТИКОРУПЦИЈА

Полесен пристап до правда и право на добар судија!

· ЗАКОНОДАВСТВО · ПАРЛАМЕНТАРНА КОНТРОЛА
· ПРАВОСУДСТВО · ОБВИНИТЕЛСТВО · АНТИКОРУПЦИЈА

 1. Носење на номотехнички усогласе-
ни, кратки, јасни, правични и добри за-
кони со воедначена правна терминоло-
гија и рационализирање, т.е.  намалување 
на бројот на прописи (закони, уредби, 
деловници, правилници, упатства и дру-
ги подзаконски акти) – со цел спречу-
вање на правната инфлација и пренор-
мираноста на правниот систем со не- 
потребни и детални норми.
 2. Запирање на праксата на пречесто 
менување на законите и носење закони 
по скратена постапка, како и воведу-
вање обврска за задолжително изда-
вање на официјални пречистени тек-
стови на законите, после секоја нивна 
измена и/или дополнување.
 3. Бесплатен електронски пристап на 
сите граѓани до најновите изданија на 
Службен весник на РМ.
 4. Кодификација на граѓанското и 
трговско право, преку носење Граѓан-
ски и Трговски законик на РМ, со цел 
воведување на правна сигурност во 
сферата на имотните односи.
 5. Зголемување на улогата на анкет-
ните комисии, како своевидни истраж-
ни тела за парламентарна контрола врз 
функционерите, и олеснување на про-
цедурата за свикување т.н. надзорни 
расправи за случаи во кои е засегнат 
јавниот интерес (со обврска за задол-
жително учество на јавните сослушу-

вања на повиканите лица, под закана 
за нивно разрешување од функцијата).
 6. Реформа на уставното судство, 
преку воведување на институтот устав-
на тужба за правата заштитени со Ев-
ропската конвенција за човекови права.
 7. Воведување специјализирани су-
дови (кривични, прекршочни, имотни, 
работни, трговски и др.).
 8. Воведување на граѓанска порота 
во кривичните судења, како лаички 
елемент во правораздавањето.
 9. Воведување на правичноста како 
материјален извор на правото, при пре-
судувањето од страна на судовите и 
јуридизација на правото, преку задол-
жителна примена на т.н. прецедентно 
право (Case law), односно на судската 
пракса на Европскиот суд за човекови 
права (Стразбур).
 10. Укинување на трајниот мандат 
на судиите и воведување ограничен 
мандат од девет години, без право на 
реизбор – освен во повисок суд.
 11. Воведување на строги превентивни 
антинепотистички мерки за заштита од 
фамилијарното влијание во правосуд-
ството и оневозможување блиски родни-
ни да вршат различни улоги во рамки на 
едно исто апелационо подрачје (пр. татко 
судија, мајка обвинител, син адвокат, 
ќерка нотар, зет извршител и сл.).
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 12. Законско фиксирање на парнич- 
ните трошоци (судски, адвокатски, но-
тарски, извршителски и др.) на макси-
мум 1/3 од главницата на спорот.
 13. Драстично намалување на посто-
ечките Тарифи за награди и надоместо-
ци на адвокатите и нотарите, со цел 
полесен пристап до правдата (во идни-
на, нивно централно одредување од 
страна на Министерството за правда, 
сообразно со животниот стандард на 
граѓаните).
 14. Укинување на приватните извр-
шители и воведување на судии-извр-
шители, со цел спречување на грабе-
жот на граѓаните при постапката на 
присилно извршување.
 15. Процесуирање на незастарливи-
те т.н. Хашки случаи од 2001 година 
(Мавровски работници, Водството на 
ОНА и др.), како најтешки кривични 
дела извршени против човечноста и 
меѓународното хуманитарно право.
 16. Кривичен прогон против сите 
учесници во илегалната и шверцерска 
промена на уставното име Република 
Македонија (премиер, министер за над-
ворешни работи, пратеници, обвините-
ли, судии, новинари, активисти и др.).

 17. Ревизија на приватизацијата, со 
цел отворање правна можност за каз-
нување на ноторните случаи на крими-
нална трансформација на поранешните 
општествени претпријатија, во перио-
дот на транзицијата и носење Закон за 
потекло на имот на сите носители на 
јавни функции, од осамостојувањето 
до денес (1991-2020)!
 18. Незастарување на кривичните 
дела поврзани со т.н. економски кри-
миналитет и корупција извршени од 
страна на јавните функционери.
 19. Укинување на прекршочната и 
постоење само на кривична одговор-
ност за корупција, со заострување на 
казните и задолжително изрекување 
забрана за вршење професија, дејност 
или должност на корумпираните поли-
тичари.
 20. Воведување на специјални црве-
ни регистарски таблички за службени-
те возила на државните органи, општи-
ните и јавните претпријатија, по кои тие 
ќе се разликуваат од обичните (со цел 
лесно следење на злоупотребите од 
страна на јавните функционери – особе-
но со нивно ненаменско користење за 
приватни потреби, вон работно време).
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III. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И АДМИНИСТРАЦИЈА

Дебирократизација на општеството за реална демократија!

· НОВ ГРАЃАНСКИ УСТАВ · ПОЛИТИЧКИ ПЛУРАЛИЗАМ · ИЗБОРЕН СИСТЕМ · 
·  ДЕБИРОКРАТИЗАЦИЈА НА ЈАВНИОТ СЕКТОР · ФУНКЦИОНЕРИ БЕЗ ПРИВИЛЕГИИ ·  
ЕФИКАСНА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА ·  ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО · ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА · ВЕРСКИ ЗАЕДНИЦИ · НЕВЛАДИН СЕКТОР · ЈАВЕН РАДИОДИФУЗЕН 

СЕРВИС · ПРИВАТНИ МЕДИУМИ · ГРАЃАНСКИ И ПОЛИТИЧКИ СЛОБОДИ И ПРАВА

 1. Поништување на т.н. Преспански 
договор и бришење на погрдниот назив 
„Северна“ од Уставот и укинување на Ох-
ридскиот рамковен договор како извор 
на консоцијалниот (сегрегирачки) ет-
но-трибалистички карактер на политич-
киот систем на Македонија, со враќање 
на чисто мнозинскиот карактер. 
 2. Поништување на двојазичноста, 
како резултат на октроираната т.н. Ти-
ранска платформа, и враќање на јазич-
ните права на малцинствата во рамки на 
Уставот.
 3. Законска заштита и забрана за ко-
ристењето на името ВМРО од страна на 
било која политичка партија, фирма или 
невладина организација – поради него-
вата злоупотреба во дневно-политички 
цели.
 4. Забрана на монолитни и чисто ет-
нички партии и постоење само на идео-
лошки профилирани политички партии.
 5. Организирање на Република Маке-
донија во една изборна единица и забра-
на за предизборни коалиции.
 6. Враќање на називот „македонски“ 
кој неосновано беше избришан од по-
веќе државни институции, установи и 
претпријатија (Македонски шуми, Маке-
донски пошти, Македонска опера и ба-
лет, Македонски народен театар, Маке-
донија пат и др.)

 7. Институционално стеснување и те-
мелно реорганизирање на структурата на 
централната државна управа, преку укину-
вање на одвишните министерства во Вла-
дата на РМ и сведување на нивниот број на 
максимум 10 ресорни министерства + раци-
онализација и уедначување на називите на 
разните управи, агенции, дирекции, ин-
спекторати, комисии, заводи, бироа, цен-
три, служби, установи и др. – како органи 
во состав на министерствата, соодветно 
интегрирање на овие институции преку 
нивно спојување, со цел детално прецизи-
рање на нивните надлежности кои нема да 
се судираат или преклопуваат.
 8. Проширување на надлежностите на 
Народниот правобранител (Омбудсман), 
со можност за директно изрекување на 
дисциплински санкции против државни-
те службеници кои ги повредиле права-
та на граѓаните + пренесување на инге-
ренциите на Агенција за заштита на 
правото за слободен пристап до инфор-
мации од јавен карактер и на Комисијата 
за спречување и заштита од дискрими-
нација и нивно трансформирање како 
посебни одделенија во рамки на инсти-
туцијата Народен правобранител.
 9. Укинување на „министрите без ре-
сор“, на „замениците министри“, на наци-
оналните координатори во Владата, на 
замениците директори во јавните прет- 
пријатија и установи и сл.
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 10. Укинување на привилегиите, пат-
ните трошоци и апанажите на избрани и 
именувани функционери, во сите нивоа 
на власта:
- ограничување на патните трошоци во 
висина на повратен билет од автобуски 
или железнички транспорт, на релација 
од дома до местото на работа;
- ограничување на бројот на службени 
возила на министерствата на максимум 
3-5 автомобили;
- укинување на картичките за репрезен-
тација надвор од институцијата;
- укинување на апанажата на функцио-
нерите по престанокот на мандатот, при 
што невработените функционери ќе 
уживаат исти права и обврски како и 
останатите невработени лица.
 11. Забрана за склучување менаџер- 
ски договори со директорите на јавните 
претпријатија и установи.
 12. Поопштествување на профитите 
на јавните институции, со префрлање на 
нивните добивки во централниот држа-
вен буџет (пр. Централен регистар, Ката-
стар, АЕК, АВМУ и сл.).
 13. Воведување двосменска јавна ад-
министрација со промена на почетокот 
на работното време за државната и оп- 
штинската администрација (7:30–13:30 и 
13:30–19:30 ч.) + шалтери без пауза во 
работењето на администрацијата, т.е. не-
пречено целодневно давање јавни услу-
ги на граѓаните-корисници од страна на 
службениците.

 14. Донесување нов Закон за терито-
ријална организација на општините, кој 
нема да се заснова на поделба според ет-
ничката структура, туку ќе цели кон созда-
вање функционални административно-те-
риторијални, економско-демографски и 
географски целини.  
 15. Оданочување на религиозните инсти-
туции, исто како  деловните субјекти, преку 
воведување на т.н. парохијален данок.
 16. Ограничување на гласноста од вер-
ските објекти, во рамките на законската 
дозволена бучава во населените места. 
 17. Десоросоидизација на граѓанскиот 
сектор во Македонија, преку санкциони-
рање на ширењето политичка пропаган-
да платена со странски пари, а спроведе-
на преку домашни „тинк-тенкови“ и 
невладини организации
 18. Стимулирање на истражувачки 
мрежи и т.н. медиумски кооперативи, 
како антипод на приватното корпоратив-
но новинарство и финансиска поддршка 
за новинарски кооперации за истражу-
вачко новинарство.
 19. Забрана за концентрација на функ-
ции во приватните медиуми (одделување 
на менаџментот и уредништвото) – немож-
ност едно исто лице да биде и директор и 
главен/одговорен уредник во медиумот.
 20. Декриминализација и легализа-
ција на канабисот, преку укинување на 
глобите за користењето на марихуаната 
за лична употреба од страна на полно-
летни лица.
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IV. ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИИ

Редистрибуција на општественото богатство –
од богатите кон сиромашните!

· ГЕНЕРАЛНИ ЕКОНОМСКИ МЕРКИ · ПРОГРЕСИВНА ДАНОЧНА РЕФОРМА
· ЈАВЕН ДОЛГ · КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ · РЕГУЛАЦИЈА НА БАНКИТЕ 

(АНТИЛИХВАРСКО ЗАКОНОДАВСТВО) · ЈАВНИ УСЛУГИ · ПОТРОШУВАЧКИ ПРАВА

 1. Зголемена контрола врз работењето 
со компаниите од оф-шор зоните, со не-
можност „странска инвестиција“ да потек-
нува од држава која се смета за т.н. даночен 
рај.
 2. Укинување на привилегиите на стран-
ските инвеститори.
 3. Прохибиција и целосна забрана на 
коцкањето во казина (со исклучок на некои 
погранични зони).
 4. Воведување прогресивен персонален 
данок на личен доход (плата, хонорар и 
сл.), наместо сегашниот рамен данок – со 
цел богатите да плаќаат повеќе од сиро-
машните:
- до 14.500 денари личен доход, персонал-
ниот данок не се плаќа;
- од 14.500 денари до 60.000 денари, пер-
соналниот данок изнесува 10%;
- од 60.000 денари до 120.000 денари, пер-
соналниот данок изнесува 15%;
- од 120.000 денари до 300.000 денари, 
персоналниот данок изнесува 30%;
- над 300.000 денари, персоналниот данок 
изнесува 40%.
 5. Воведување на прогресивен данок на 
добивка, како би можело да се обезбедат 
повеќе средства за здравство, образование, 
инфраструктура и сите останати основни 
човечки потреби, но не од џебот на работ-
ниците! Овој данок ќе се пресметува на две 
основи: (1) висината на добивката и (2) 
степенот на експлоатација. 

 6. Укинување на данокот на имот и вове-
дување на единствен прогресивен данок на 
богатство, или т.н. данок на луксуз, кој ќе 
се плаќа на вкупното нето-богатство кое до-
маќинствата го поседуваат! Во богатството 
ќе влегуваат недвижнини, превозни сред-
ства, финансиски средства, акции и удели 
во фирми – а ќе бидат исклучени долговите 
(на пример: кредит за стан и сл.). Стапките 
ќе се плаќаат во транши и ќе бидат: 
- 0% годишно на богатство до 80.000 ЕУР;
- 0.25% годишно на износот помеѓу 80.000 
и 120.000 ЕУР;
- 0.5% годишно на износот помеѓу 120.000 
и 200.000 ЕУР;
- 0.75% годишно на износот помеѓу 200.000 
и 500.000 ЕУР;
- 1% годишно на износот над 500.000 ЕУР. 
 7. Пресметување на сите парични глоби 
како процент од доходот на казнетиот, при 
што стапките да бидат прогресивни, т.е. 
скалести (посиромашните прекршители ќе 
плаќаат пониски глоби).
 8. Целосна ревизија на јавниот долг и 
покренување постапка за одговорност и ре-
фундација од надлежните функционери 
кои недомаќински и расипнички трошеле 
за време на нивниот мандат.
 9. Воведување златно правило за јавни-
те трошења, со цел да се спречи дополните-
лен раст на јавниот долг за непродуктивни 
цели (со други зборови, да не може да се 
креира нов јавен долг за тековни трошења, 
туку само за капитални инвестиции). 
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 10. Издвојување на капиталните инве-
стиции од јавните тековни трошоци (тро-
шоците ќе останат под ингеренции на Ми-
нистерството за финансии, а инвестициите 
ќе бидат во надлежност на нов државен 
Фонд за развој и инвестиции) + формирање 
Фонд за развој и инвестиции, кој ќе биде 
независен, ќе ги интегрира многуте посто-
ечки тела од оваа сфера, и ќе ја преземе 
функцијата за капитални инвестиции од 
Министерството за финансии. 
 11. Воведување државна комерцијална 
Банка за бескаматно кредитирање на насе-
лението, а преку која вработените во јавни-
от сектор ќе ги примаат своите плати.
 12. Ограничување на банкарските про-
визии:
- бесплатно електронско банкарство за се-
кој клиент (физичко или правно лице) без 
наплаќање членарини и провизии;
- ограничување на провизиите за вршење 
платен промет на симболичен износ (пр. 5 
денари по уплатница);
- укинување на провизиите за водење трансак-
циски сметки на граѓаните и на правните лица;
- укинување на провизиите при наплата на 
административни и судски такси;
- укинување на провизиите при вадење 
пари од банкомати на различни банки;
- укинување на провизиите при проверка 
на сметки од банкомати, т.е. вадење изводи 
од трансакциски сметки;
- укинување на членарината за користење 
кредитни и дебитни картички;
- укинување на наплатата за издавање пот-
врди за исплатен, т.е. целосно затворен по-
трошувачки или друг вид кредит;

- укинување на административните трошо-
ци при подигање станбени и други кредити.

 13. Воведување максимални каматни 
стапки кои банките можат да ги наплаќаат 
(максимум 3% камата).

 14. Забрана на натамошна приватиза-
ција на јавните претпријатија кои даваат 
јавни услуги (пошта, железници, водосто- 
панства, електрани и сл.) + ограничување 
на концесионерството на природните бо-
гатства и на јавните добра и услуги.

 15. Укинување на наплатата за приклу-
чок кон јавните дистрибутивни мрежи 
(стру ја, вода, парно, гас, телефонија, интер-
нет и сл.).

 16. Забрана на анатоцизам, односно те-
чење „камати на камати“, т.е. престанување 
на течењето на затезните камати во момен-
тот кога тие ќе ја достигнат висината на 
главниот долг.

 17. Забрана за склучување орочени до-
говори, на една или две години, од страна 
на компании кои пружаат телекомуникаци-
ски или интернет услуги (кабелски телеви-
зии, интернет и мобилни оператори и сл.). 
 18.  Забрана за тужење на граѓаните од 
страна на компаниите кои пружаат јавни 
услуги, сè додека не се соберат кумулатив-
но шест последователни неплатени сметки 
за комуналии.

 19. Забрана за самоволно исклучување 
на потрошувачите од дистрибутивните 
мрежи, без претходна правосилна и изврш-
на судска одлука.

 20. Намалување на цените на фиксната 
и мобилната телефонија и интернет.
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V. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И СПОРТ

Бесплатно образование за сите – од градинка до докторат!

· СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗНАЕЊЕТО · ЕВАЛУАЦИЈА НА КВАЛИТЕТОТ
· ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ · ОСНОВНО, СРЕДНО И ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ · 

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ЕДУКАЦИЈА · ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ · УЧЕНИЧКИ И 
СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД · НАУКА · КУЛТУРА И УМЕТНОСТ · МЛАДИ И СПОРТ

 1. Зголемување на буџетот за образо-
вание и наука и доведување на процен-
тот што се издвојува во оваа сфера до 
нивото на развиените европски земји 
+ создавање Научен совет за плански 
економски развој, како консултативно 
тело, со цел примена на научните ис-
тражувања и сознанија во економијата, 
заради нејзино стратешко и научно пот-
крепено развивање. 
 2. Преструктуирање на институци-
ите во образовниот систем, во насока 
на нивно упростување и дебирокра-
тизација (укинување и спојување на 
некои од постоечките институции чии 
надлежности се преклопуваат).
 3. Реновирање, осовременување и 
модернизација на сите постоечки гра-
динки, училишта, факултети и институ-
ти + техничко опремување на училишта-
та со најмодерни реквизити, апарати и 
машини за практично учење и дигитал-
но образование.
 4. Отворање поголем број бесплатни 
државни градинки (според бројот на 
жители и густината на население), вове-
дување двосменско работење на истите 
и вработување дополнителен квалифи-
куван кадар и медицинско лице.
 5. Забрана на приватните основни 
и средни училишта и високообразов-
ни институции.

 6. Поттикнување училишната сора-
ботка со добротворни организации и 
јавни установи, со цел развивање опште-
ствено-корисни навики на учениците (по-
сета на пензионерски и старечки домови, 
Црвен крст, еко-патроли, волонтерство, 
туторство и сл.). 
 7. Укинување на екстeрните тести-
рања и на матурските испити и враќање 
на приемните испити на факултетите.
 8. Сведување на бројот на државни 
универзитети на четири (Скопје, Бито-
ла, Штип, Тетово) и укинување на дис-
перзираните студии на сите факултети.
 9. Нов систем на студентска репре-
зентација во високообразовните инсти-
туции, по примерот на Студентскиот 
пленум, кој ќе обезбеди инклузивност, 
визионерство и работа во интерес на 
студентите.
 10. Воведување на целосно бесплат-
но високо образование, т.е. потпоплно 
јавно субвенционирано високо образо-
вание, со укинување на партиципации-
те за студентите.
 11. Реновирање на студентските до-
мови и долгорочно планирање за из-
градба на „студентски градови“.
 12. Подобрување на работните ус-
лови во образовните институции и зго-
лемување на платите на просветните 
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работници на достоинствено ниво (со 
коефициент од најмалку 1.5 од просеч-
ната плата во Републиката).
 13. Заострување на критериумите за 
упис на Педагошка академија.
 14. Обновување и заживување на 
детските одморалишта и кампови (лет-
ни и зимски).
 15. Обезбедување квалитетни и бес-
платни учебници, прирачници и рабо-
тен материјал за секој ученик и настав-
ник (во основно и средно образование, 
како и на факултет) + квалитетна и 
бесплатна исхрана во сите основни и 
средни училишта, преку воведување 
на училишни мензи (без приватни кон-
цесионери) + воведување целосно бес-
платен превоз за ученици и студенти 
(градски и меѓуградски).
 16. Поттикнување и поддршка на не-
зависната културна сцена – фестива-
ли, колонии, автономни зони, ателјеа, 
изложби, сквотови и сл. – од областа 
на музичката, филмската, визуелната, 
перформативната и книжевната умет-
ност (како и поддршка на културни 
експерименти и алтернативни проек-

ти кои ги преиспитуваат границите на 
уметноста).
 17. Воведување директна демокра-
тија при избор на раководни лица во 
националните куќи и установи (фор-
мирање избирачко тело во самите ин-
ституции, со цел непосреден избор на 
раководен кадар од страна на вработе-
ните).
 18. Формирање на државна издавач-
ка куќа за поддршка на книжевното 
издаваштво и публицистика, со цел 
поттикнување на издавањето домашна 
и преводна литература (белетристика, 
научни истражуавња, дидактичка ли-
тература, теорија, критика – во елек-
тронска и печатена форма).
 19. Доследно почитување на одред-
бите од Законот за спречување на на-
силството и недоличното однесување 
на спортските натпревари, особено во 
делот на санкционирањето на шови-
низмот на спортските терени.
 20. Правење листа на приоритетни 
спортови од национално значење, со 
проекти кои би ги финансирала држа-
вата.
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VI. ЗДРАВСТВО

Здравјето не е бизнис – бесплатно здравство за сите!

· ОПШТИ МЕРКИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ПОЛИТИКА · ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ 

ПЕРСОНАЛ · БЕСПЛАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ · ПРЕВЕНТИВНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ПОДОБРО ЈАВНО ЗДРАВЈЕ · ФАРМАЦИЈА

· СТОМАТОЛОГИЈА

 1. Обезбедување здравствена зашти-
та за сите граѓани, без исклучок – пре-
ку обезбедување право на здравствено 
осигурување на сите македонски др-
жавјани. 

 2. Креирање специјален Солидарен 
фонд за брзо обезбедување средства 
за лекување во странство, кога леку-
вањето не е возможно да се изврши во 
земјата.

 3. Враќање на здравствената ад-
министрација под ингеренции на 
Министерството за здравство (а не 
под Министерството за администра-
ција и инорматичко општество).

 4. Воведување регулирани цени на 
здравствените услуги, со цел спречу-
вање „експлозија на цени“ во приват-
ното здравство.

 5. Преструктурирање на високото 
образование за медицински науки:

- намалување на бројот на медицински, 
фармацевтски и стоматолошки факул-
тети, со цел зголемување на квалите-
тот на наставата;

- воведување задолжителна летна 
пракса за студентите од 3-та, 4-та и 5-та 
година на студии;

- креирање механизам за соодветно 
екипирање на здравствените центри со 
потребен среден медицински, специја-
листички и супспецијалистички кадар;

- усовршување на пристапот на пре-
вентива и лекување (со вклучување 
на традиционалните пристапи во леку-
вањето и други методи).

 6. Гарантирано вработување во јавно-
то здравство на најдобрите студенти на 
генерација на медицинските факултети.

 7. Повишување на платите на здрав-
ствените работници во јавното здрав-
ство (доктори, сестри, медицински и 
немедицински персонал).

 8. Бесплатна специјализација и пла-
тени дежурства на специјализантите 
и редовно објавување на конкурс за 
специјализации (два пати годишно).

 9. Укинување на моделите на капи-
тација и плаќање учество од страна на 
пациентите за добиените здравствени 
услуги + укинување на хартиените ре-
цепти и упати.

 10. Дислокација, преструктурирање 
и изградба на нов Универзитетски кли-
нички центар во Скопје (на источниот 
влез на главниот град).
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 11. Враќање на школските диспан- 
зери и стоматолошките амбуланти во 
училиштата 

 12. Креирање соодветен механизам 
за стимулација на практикување пре-
вентивни здравствени прегледи и дру-
ги заштитни мерки кај медицинскиот 
персонал во јавно здравство.

 13. Задолжителни годишни систе- 
матски прегледи на населението. 

 14. Национални кампањи за промо-
вирање  здрави животни навики на 
луѓето, на начин кој ќе ги адресира и 
болестите на зависност.

 15. Креирање и спроведување Наци-
онална стратегија за рационална упо-
треба на лекови (антибиотици, анксио-

литици, хормонски лекови и др.).

 16. Воведување нов интегриран сис- 
тем за заштита од епидемии, со јасни 
протоколи за навремена превенција на 
населението од ширење заразни бо-
лести.

 17. Соодветно екипирање, департи- 
зација и професионализација на МАЛ-
МЕД.

 18. Формирање државна веледроге-
рија преку која болничките и клинич-
ките аптеки ќе се снабдуваат со потреб-
ните лекови и препарати.

 19. Формирање државни аптеки во 
сите поголеми населени места 

 20. Проширување на позитивната 
листа на лекови кои ги плаќа ФЗОМ.
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VII. ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Здрава храна преку планско земјоделско производство!

· АГРАРНА РЕФОРМА · ИНСТИТУЦИОНАЛНО ЗАЈАКНУВАЊЕ
· ПРОТЕКЦИОНИСТИЧКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА · ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ · 

ДОГОВОРНО ПРОИЗВОДСТВО · ЗДРАВА ХРАНА СО КОНТРОЛИРАНО ПОТЕКЛО
· ПЛАСМАН НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РЕКОЛТИ · ДРЖАВНИ ОТКУПИ И КОНТРОЛА ПРИ 
НАПЛАТА · ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА И СТРУЧНА ЕДУКАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

· РУРАЛЕН РАЗВОЈ · СТОЧАРСТВО И ПЧЕЛАРСТВО · ЛОВ И РИБОЛОВ · ШУМАРСТВО
· ВОДОСТОПАНСТВО

 1. Воспоставување државна Аграрна 
банка за поддршка на ситните земјо-
делци и малите земјоделски стопан-
ства и домаќинства (АГРОБАНКА), која 
ќе врши алокација на инвестициите во 
земјоделството, т.е. ќе дејствува како 
линк помеѓу призводствто, тргувањето 
и прехрабената индустрија.
 2. Поттикнување на задругарството 
преку проектот „Мало селско стопан- 
ство“ (т.н. аграрни кооперативи) – со 
стручна и механизациска поддршка на 
земјоделските задруги.
 3. Даночно олеснување за земјодел-
ските кооперативи во делот на откупот 
и продажба на земјоделски производи, 
како и овозможување на членовите на 
кооперативата да не се бришат од Реги-
старот на невработени лица. 
 4. Враќање на системот за градобиј- 
ни ракети, за заштита од елементарни 
непогоди.
 5. Воведување на нов Институт за 
канабис на Земјоделскиот факултет во 
Скопје, со цел научно испитување на 
ефектите од примената на канабисот 
во медицински и други цели + носење 

специјален закон за канабис (lex canabis) 
кој детално ќе ги пропише условите за не-
гово одгледување, трговија и употреба во 
комерцијални, индустриски, медицински 
и рекреативни цели.
 6. Редефинирање на целокупната 
државна политика на субвенциони-
рање на индивидуалните земјоделци, 
со цел поправична распределба и јак-
нење на целокупниот сектор (субвен-
ционирањето како мерка за контрола на 
цените, со цел сузбивање на т.н. зелена / 
кванташка мафија). 
 7. Приоритет за субвенционирање 
на стратешките земјоделски гранки во 
делот на воведување на нови техноло-
гии + давање бескаматни и неповратни 
средства за набавка на нова, модерна 
земјоделска механизација и орудија за 
работа.
 8. Државна помош на земјоделците, 
преку двојно зголемување на субвен- 
циите за ситните индивидуални земјо-
делци и за земјоделските домаќинства. 
 9. Бесплатно делење земјишни парце-
ли на ситни земјоделци, на долготраен за-
куп, со обврска одреден процент од своето 
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производство да го даваат на локалната 
самоуправа – за задоволување на потре-
бите за храна во социјалните институции 
( јавни кујни, градинки, школи и сл.).
 10. Воведување аграрен максимум, 
со цел неможност од создавање на ве-
лепоседници.
 11. Оданочување на плодно необра- 
ботено земјиште кое не е дадено под 
закуп или на располагање на земјодел-
ска задруга, со цел максимално искори-
стување на плодната почва, како ресус, 
во функција на производство на храна.
 12. Отворање државни откупни цен-
три за земјоделски производи, од каде 
ќе се снабдуваат градинките, училишта-
та, болниците, АРМ и останати државни 
и локални институции.
 13. Утврдување на гарантирани от-
купни цени на земјоделските и сточар-
ските производи.
 14. Рестартирање на некои од стари-
те ЗИК (земјоделско-индустриски ком-
бинати), кои се во запуштена состојба. 

 15. Носење нов Закон за зелени паза-
ри, по урнек на пазарџиите.
 16. Издвојување на посебна катего-
рија за субвенционирање – млади 
земјоделци, особено за производство 
на млеко, занаетчиство, нови култури, 
екофарми и екотуризам.
 17. Трајна забрана за т.н. гола сеча на 
шуми и кории + зголемени инвестиции 
во капацитетите за борба против шум-
ската мафија која делува како „органи-
зиран криминал“.
 18. Зголемување на површини по-
криени со високостеблени шуми, осо-
бено околу урбанизираните подрачја 
– преку организирани редовни акции 
за планско пошумување.
 19. Враќање на забраната за ловење 
во национални паркови.
 20. Мoратoриум на сите крајбреж-
ни и урбани зафати на Охридското 
крајбрежје, до целосно исполнување 
на препораките на УНЕСКО.
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VIII. ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ

Правото на живот пред правото на профит!

· ЕНЕРГЕТИКА · ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО 
· АЕРОЗАГАДУВАЊЕ · ОДРЖЛИВО МЕНАЏИРАЊЕ СО ОТПАДОТ · БЕЗДОМНИ 

ЖИВОТНИ · ЈАВЕН ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ И ВРСКИ · ВЕЛОСИПЕДИЗАМ
И АЛТЕРНАТИВЕН СООБРАЌАЈ · ЕКО-ТУРИЗАМ · ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА И НА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 1. Укинување на Регулаторната коми- 
сија за енергетика и инкорпорирање на 
нејзините ингеренции во Министерството 
за економија.
 2. Гасификација на Република Македо- 
нија во најкраток можен рок – првично на 
јавни институции и фабрики, а потоа и на 
домаќинствата. 
 3. Формирање јавно претпријатие за 
снабдување на сите државни, општински 
и јавни установи со електрична енергија 
произведена во Македонија, по цени при-
фатливи за ЕСМ (ЕЛЕМ) – но, пониски од 
увозната енергија. 
 4. Проширување на времетраењето на 
дневната евтина тарифа на струјата, без 
дополнително зголемување на нејзината 
цена (сабота + секој ден после 20 ч.).
 5. Борба со урбаната мафија за спречу- 
вање на уништувањето на зелените повр-
шини во градските средини и мораториум 
на градење во поголемите котлински гра-
дови, до целосна ревизија на донесените 
ДУП-ови + право на подземен или надземен 
паркинг за секој станар кој купил стан во 
зграда, вклучен во цената на станбениот 
простор – со цел ослободување на локални-
те тротоари за пешаците.
 6. Пошумување од страна на секој инве-
ститор на станбен, комерцијален или про-
изводствен објект – исто толкава површина 
колку и вкупната квадратура на објектот + 

планско и стручно зазеленување на урба-
ните центри, со мултифункционални видо-
ви растенија кои максимално апсорбираат 
загадувачки супстанци.
 7. Враќање на акцизата за јаглен-кокс 
како еден од најштетните енергенси кои се 
користи во тешката индустрија + враќање 
на забраната за пушење во јавни затворени 
простории (кафулиња, ресторани, канцела-
рии, деловни објекти и сл.).
 8. Изградба на модерен, Државен цен-
тар за управување и рециклирање со от-
пад (пр. Стаклара), како и на регионални 
рециклирачки центри + вклучување на не-
формалните собирачи на отпад во мрежата 
за управување со градскиот комунален от-
пад и унапредување на условите за работа.
 9. Целосна забрана за користење на пла-
стика за еднократна употребa (чаши, цев-
ки, чинии и прибор за јадење), по примерот 
на забраната во ЕУ и поддршка за иноватни 
алтернативни решенија.
 10. Изградба на шелтери (прифати- 
лишта) за хуман третман на кучиња-скит-
ници и други бездомни животни, во сите 
поголеми општини, под управа на докажа-
ни активисти во областа на благосостојбата 
на животните (animal rights activists).
 11. Реновирање и изградба на нова и 
современа железничка инфраструктура 
– донесување и спроведување на Нацио-
налната програма за железничка изградба 
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(реновирање на Коридорот 10, изградба на 
Коридорот 8, електрификација на пругите 
Велес–Битола и Скопје–Кичево и др.) + из-
градба на нов автопат од Велес до Битола.

 12. Укинување на патарините, воведу- 
вање на прогресивна такса за користење 
државни патишта и воведување систем на 
вињетки за тразит на странски возила + 
намалување на цените за осигурување од 
автоодговорност при регистрација на вози-
лата, со воведување на т.н. скалирање на 
давачките за регистрација – според пазар-
ната цена на возилото (а не според кубика-
жата).

 13. Субвенционирање на вградување ате-
стирани плински уреди за возила кои не го 
исполнуваат минимум ЕУРО-5 стандардот.

 14. Укинување на зонското плаќање 
паркинг-услуги на јавен (државен или 
општински) простор, освен во покриени 
катни гаражи и посебни централни или пе-
шачки зони.

 15. Проектирање и изградба на кружни 
текови на поголемите раскрсници, со цел 
намалување на сообраќајниот метеж и за-
брзување на градската мобилност.

 16. Стимулирање на користење беспла-
тен јавен градски превоз во електроавтобу-
си, особено во зимските месеци + изградба 
на брза електро-линија во Скопје, во правец 
исток-запад (тролејбус, трамвај и сл.).

 17. Изградба на кохерентен систем на ве-
лосипедски (авто)патишта и поврзување на 
постојните црвени велосипедски патеки во 
сеопфатна мрежа, која овозможува дале-
чински велосипедизам и пред сè безбедно 
возење велосипед во градовите и околните 
области, со цел задоволување на потреби-
те на секојдневната мобилност + задолжи-
телни велосипедски паркиралишта пред 
секоја јавна институција (државни органи, 
министерства, судови, болници, банки, тр-
говски центри и др.).
 18. Стимулации на неколку туристички 
гранки од национално значење: т.н. зелен, 
т.е. алтернативен еко-туризам (селски / ру-
рален / манастирски / планински); бањски 
туризам (велнес и спа-центри); ски тури-
зам (ски центри на Кожув, Маврово, По-
никва, Пелистер, Попова Шапка и сл.).
 19. Воведување државна Горска спа-
сителна служба за брза евакуација на 
изгубени или повредени лица во планини 
(опремена со  хеликоптер) + воведување 
посебен Државен туристички инспекторат 
за контрола на туристичките капацитети и 
негово раздвојување од Државниот паза-
рен инспекторат.
 20. Прогласување за национални богат-
ства на водите, шумите, рудите и минерални-
те ресурси и забрана за нивно издавање под 
концесија + прогласување на Шар Планина, 
Јабланица и Јакупица за национални паркови.
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 1. Комплетна демилитаризација на 
населението од илегално поседувано 
оружје меѓу граѓаните, со драконско 
зголемување на казните за чување 
пиштоли, пушки и експлозивни напра-
ви во домовите!
 2. Укинување на агенциите за приват-
но обезбедување, како паравоени фор-
мации, и формирање посебна државна 
Управа за обезбедување јавни објекти и 
инстиитуции, во рамките на МВР, и 
трансформација на приватните агенции 
за обезбедување во новата управа.
 3. Воведување систем на надворешна 
контрола на МВР, во склоп на Народниот 
правобранител,   во случај на пречекору-
вање на службените овластувања од 
страна на полицијата.
 4.  Изедначување на бројот на полици-
ски службеници со европскиот просек.
 5. Воведување реонски патролни по-
лицајци, кои ќе бидат во постојан кон-
такт со локалното население (т.н. „маал-
ски полицајци“), заради обезбедување 
на јавниот ред и мир.
 6. Враќање на возачките книшки за  
казнени поени при прекршочни глоби 
изречени од страна на сообраќајната 
полиција.
 7. Задолжително вработување на нај-
добрите питомци на Воената академија 
во АРМ.

 8. Пренасочување на професионал- 
ните војници на кои им престанал ра-
ботниот однос (заради максимална ста-
росна граница) кон новоформираната 
Управа за обезбедување јавни објекти.
 9. Вклучување на АРМ во превен-
тивни мирнодопски цели (пошуму-
вање, пробивање патишта во рурални 
средини, расчистување на речни кори-
та, канали, насипи и сл.).
 10. Воведување базична практична 
обука за цивилна заштита и основна 
воена обука на полнолетните граѓани.
 11. Реконструкција и модернизација 
на македонската воена индустрија.
 12. Забрана за создавање на импе-
ријалистички странски воени бази на 
територија на РМ и воспоставување 
стратешка воена соработка со сите 
пријателски земји, а не само со земјите 
на НАТО и ЕУ.
 13. Професионализација на дипло- 
матската служба, преку стручна едука-
ција, во рамки на државна Дипломат-
ска академија.
 14. Поништување на т.н. Преспански 
договор со Грција и на криминалните 
илегални уставни амандмани произле-
зени од истиот (поради непочитување 
на правото на самоопределување) + ре-
видирање на Договорот за добрососед-

IX. ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Безбедни граѓани, меѓународна солидарност и интернационализам!

· ПОЛИЦИЈА ( ЈАВЕН РЕД, ПОРЕДОК И БЕЗБЕДНОСТ) · АРМИЈА (ОДБРАНА И МИР) 
· ДИПЛОМАТИЈА (БИЛАТЕРАЛНА И МУЛТИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА СО ДРУГИ 

ДРЖАВИ) · МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И ОРГАНИЗАЦИИ
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ство со Бугарија, поради историски ре-
визионизам и рехабилитација на 
фашизмот.

 15. Отповикување на признавањето 
на Косово, Израел и Јужна Кореја + 
признавање на независноста на Пале-
стина, Каталонија и Баскија.
 16. Издигнување на билатералните 
односи со НР Кина на ниво на стратеш-
ко партнерство (соработка во рамки на 
„Иницијатива 17+1“ со земјите од Цен-
трална и Југоисточна Европа + под-
дршка на иницијативата „Појас и Пат“), 
со фокус на инфраструктурно поврзу-
вање.

 17. Итно отчленување од НАТО Пак-
тот, поради непочитување на уставната 
процедура за влез во воен „сојуз“ со 
други држави, како и непочитување на 
волјата на народот изразена на Рефе-
рендумот од 2018 год.!
 18. Безусловно повлекување на сите 
безбедносни сили од странски воени 
мисии кои немаат мандат од ООН.
 19. Обновување на официјалните 
контакти со Движењето на неврзаните.
 20. Поддршка на прогресивните ев-
ропски народи во нивната борба про-
тив неолиберализмот во ЕУ и деграда-
цијата на еко-социјалните стандарди.

Целосната верзија на Изборната програма на Левица
може да ја видите на нашата веб-страница: www.levica.mk
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ГЛАСАМ
правдата да биде ПРАВДА

судот да биде СУД

антикорупција да биде АНТИКОРУПЦИЈА

економијата да биде ЕКОНОМИЈА

образованието да биде ОБРАЗОВАНИЕ

здравството да биде ЗДРАВСТВО

македонија да биде МАКЕДОНИЈА

Левица во парламент
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