Изборна програма

Енергичност и искуство
За град каков што им е потребен на скопјани
За град каков што нашиот тим е подготвен да изгради
Град што ќе обезбеди квалитетен живот на своите граѓани
денес, без да ја загрози иднината на своите граѓани утре.
Град по мерка на детето, град којшто се грижи за постарите
граѓани, за граѓаните со посебни потреби. Град каде што
мажите и жените се чувствуваат еднакво убаво и сигурно.
Град каде што го живееш својот живот.
Секоја своја радост и болка.

Град по мерка на човекот
• Одбрана на слободните површини во градот од натамошна
изградба
• Заштита на Водно од натамошна узурпација
• Заштита и оживување на реката Вардар
• Забрана за изградба на објекти повисоки од пет ката
• Секоја улица со атмосферска канализација
• Континуирано озеленување на градот
• Целосна гасификација на градот

Град по мерка на човекот
• Обезбедување на чиста и квалитетна вода за пиење
• Трајна и целосна заштита на загрозениот извор Рашче
• Примена на нов начин на справување со отпадот преку негово
еколошко согорување
• Донесување стратегија за просторен и популационен развој на
градот
• Димензионирање на Скопје во рамките на генералниот
урбанистички план
• Градот Скопје како една административна и функционална целина

Град каде што се создаваат нови
работни места
•
•
•
•
•
•
•

Враќање на правата на управување и на сопственост на градежното
земјиште на градот
Прераспределба на сите даночни приходи помеѓу градот и владата
Наместо досегашните 3 % , најмалку 50% од персоналниот данок што
го плаќа секоја скопјанка и скопјанец да се слеваат во градската каса,
а не во владината
Создавање поволен деловен амбиент во градот
Издавање на сите дозволи и согласности поврзани со деловните
активности за период од најмногу 3 дена
Изготвување стратегија за отворање нови работни места на
територијата на градот
Изградба на скопска компјутерска долина

Град со помалку нервоза во
сообраќајот
• Изградба на Јужниот булевар
• Воведување трамвајски превоз
• Изградба на т.н. железнички ринг каде што со доградба на
постојната железничка инфраструктура ќе се обезбеди брза
врска со градските и приградските населби, како и со соседните
градови
• Нова стратегија за паркирање во градот направена по урнекот
на повеќе успешни примери
• Оформување на што повеќе т.н. кружни токови и
осовременување на постојните крстосници

Град со помалку нервоза во
сообраќајот
• Нов мост на Вардар и нова сообраќајница на западниот крај на
Илинденска
• Воведување еднонасочен сообраќај секаде каде што е тоа
можно
• Создавање услови за масовно користење на велосипеди
• Враќање на пешачките патеки на пешаците
• Изработка на комплетен подземен катастар на градот

Град каде што си безбеден и сигурен
Формирање градска полиција со надлежности во
одржувањето на јавниот ред и мир во градот
• Формирање градска сообраќајна полиција за регулирање
на сообраќајот на територијата на градот
• Враќање на маалските позорникари
•

Град кој што сочувствува, помага и
негува
• Основање на градски социјален фонд за давање интервентна
помош на социјално ранливите категории граѓани
• Формирање патронажна служба за помош на стари и
изнемоштени лица
• Обезбедување бесплатна градинка за 1000 деца од социјално
загрозени семејства
• Обезбедување бесплатна чаша млеко и парче овошје секој ден,
за секое дете во сите основни училишта во градот
• Отворање нови дневни центри за повеќе различни категории
социјално ранливи граѓани

Град со поевтини услуги кои што
исполнуват стандарди
•
•
•
•

Намалување на цената на паркинг услугите за 40%
Намалување на цената за комунална хигиена за 15%
Намалување на цената на т.н. комуналии за 10%
Намалување на данокот на имот за 10%

Град кој што облагородува
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Изградба на плоштадот Карпошово востание на левиот брег на
Вардар
Изградба на нов кеј на левата страна на Вардар ‐ од МНТ до МТВ
Обнова на Кејот 13 Ноември од Холидеј ин до булеварот Кочо Рацин
Нови пешачки патеки по целата должина на левиот брег на Вардар
Ботаничка градина покрај Вардар на површина од неколку илјади
квадратни метри
Брендирање на Старата скопска чаршија како простор „Стар град “ ‐
метропола на културата
Помагање на развојот на креативните индустрии
Изградба на нова, репрезентативна сала за венчавки
Различните етнички заедници во исти простори ‐ осмислено и заедно

Град кој што работи транспарентно
• Јавно и интегрално пренесување на седниците на Градскиот
совет преку електронските медиуми
• Ефективно учество и влијание на граѓаните и невладините
организации во процесот на одлучување, нивно присуство и
можност за обраќање на седниците на Советот
• Редовно и достапно информирање на граѓаните, изготвување
редовен годишен извештај за работата на градската
администрација и негово доставување до секое скопско
семејство, со што граѓаните како даночни обврзници ќе знаат
каде, како, колку и за што се трошат нивните пари
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