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ИЗБЕРИ ЈА СУДБИНАТА!
Изминатиот период бевме сведоци на бурни случувања на
македонската политичка сцена, случувања кои не нé оставија
рамнодушни и во многумина од нас поттикнаа разочараност и
безнадежност. Во демократизацијата на македонското
општество добивме дезориентирана и неперспективна
политика. Имаме бескрупулозна меѓупартиска борба до
самоуништување
која
го
разградува
македонското
општествено ткиво и ги разединува граѓаните на Македонија.
Невештата опозиција со своите “сиви мерки” ги стави
граѓаните на Македонија во втор план.
Ние во СДУ сакаме тоа да биде минато. Ние во СДУ сакаме да ве поттикнеме
обединети да тргнеме напред. Ние сакаме да ја промениме оваа практика на лажни
вредности, на илузии и бесперспективност, на разединување и раслојување по
сите основи, на политика на безалтернативност... Овие избори се и време и метод
заеднички да ја преземеме иницијативата! Овој моментум е вистинското време за
нашата преобразба.
СДУ е единствената граѓанска демократска партија во Македонија. За
разлика од другите кои само ги делеа граѓаните, ние веруваме во обединување. За
СДУ граѓаните на Република Македонија без разлика на етничката, верската,
родовата припадност се основа на нашата политичка философија и вредносен
систем. Веруваме во демократија, а посебно во внатрепартиската демократија.
СДУ е единствена нетранзициска партија во Македонија. Партија на
обични, чесни, скромни и трудољубиви луѓе кои не учествувале во транзициските
процеси кои ја опустошија државата.
СДУ е единствената партија во Македонија која верува во вредностите,
а не во дневнополитичка хистерија и корупција. Социјалдемократската унија не
нуди политички демагогии, кавга и плукање. Ние нудиме стабилни решенија кои
пред се ќе му донесат мирен и спокоен живот на секој граѓанин.
Како
современи
европски
социјалдемократи
веруваме
во
пазарно-социјален државен систем. Пазарот и бизнисот треба да функционираат
слободно, ефикасно и во поволен амбиент, но државата е таа која треба да го
распредели националното богатство и доход и да овозможи функционирање на
вредностите на социјалната правда, еднаквоста и солидарноста.
Излезете на Локалните избори 2013 година и изберете опција која ви нуди
слобода на личноста и слобода на општеството. Изберете ја судбината не
оставајте сама да ве снајде!
Гласајте за СДУ, единствена вистинска опозиција на власта на Локалните
избори 2013!
СÈ УШТЕ ПОСТОИ ИЗБОР!
Со почит,
Чедо Николовски
Претседател
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ЗАЕДНО ВО СДУ МОЖЕМЕ ПОВЕЌЕ!
СДУ
е резултат на потребата од обединување на демократските
капацитети на Македонија во рамките на политичката левица, поблиска до
центарот. СДУ е политички субјект и средина во која граѓаните на Македонија, без
оглед на нивната етничка, верска, стручна, социјална или која било друга
припандост, ги обединуваат своите индивидуални способности и одговорности,
чувството за припадност кон заедницата и изградената социјална и политичка
одговорност.
СДУ со својата политичка Платформа и Програма нуди негување на
социјалните добра, културните вредности и придобивки на Македонија,
фокусирајќи се на развојот и реализирањето на слободата на индивидуата,
развојот на општетвото, економскиот раст и благосостојба.
СДУ нуди една нова политичка практика: наместо одбрана на погрешно
повлечените потези и донесени одлуки по секоја цена - да нуди визија за подобро
утре, наместо просто идентификување на проблемите - да развива и нуди
решенија, наместо одбрана на своите позиции - да ги отвори своите врати за
соработка.
СДУ е еквивалент на основната вредносна профилираност на еднаквоста,
слободата, солидарноста, правдата, човековите права и слободи, како вредносни
компоненти на демократијата. Затоа СДУ сите свои политички и човечки
капацитети ги става во функција на реафирмирање на хуманите вредности, на
зајакнување на партиципативното и демократско општество, на промоцијата,
заштитата и реализацијата на социјалните потреби и интереси на сите граѓани на
Македонија.
Во СДУ сме обединети и околу социјалната димензија на одговорноста,
солидарноста, еднаквоста и сигурноста на граѓаните во пристапот до
општествените добра. Нашиот стремеж е да изградиме држава која ќе понуди
најдобар квалитет на животот за секого, независно од социјалната, економската
или културната припадност. Се залагаме за држава која ќе се темели на
афирмирање на трудот и творештвото и на резултатите од нив, за држава и власт
која ќе ја почитува улогата на капиталот, но и ќе се грижи за неопходната стапка на
солидарност со обесправените во општеството.
Ние во СДУ сме уверени дека знаењето и културата даваат можности за
развој и проширување на перспективите и дека тие ги реализираат идеите и
креативноста на луѓето. Ова е ослободувачка сила и одлучувачка противтежа на
амбицијата на економските и социјалните елити да управуваат со нашето
размислување.

Локални избори 2013
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СДУ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДУ пред граѓаните на Република Македонија, пред своето членство, симпатизери
и подржувачи, на претстојните Локални избори 2013 година излегува со ефикасна
програма и реално поставени цели. Експертски тим од СДУ, стручно поддржан од
авторитетите во составот на Советот на интелектуалци на СДУ и од други
подржувачи на СДУ подготвија јасна програмска платформа, што одговара на една
издржана и неодложно потребна конкретна активност за развојот на Република
Македонија, во целост и за општините во земјата, поединечно.
Со својата политичка определба и со својата општа платформа, конкретизирана во
оваа програма за развојот на локалната самоуправа во Република Македонија,
СДУ поаѓа од неколку основни начела и цели:

СОЛИДАРНОСТ
Само солидарни луѓе се компактни, цврсти и истрајни. Само со изградба на
солидарни односи и меѓусебна помош, без оглед на припадноста по која било
основа, ќе можеме да се соочиме со идните предизвици во изградбата и развојот
на сопствената заедница. Притоа, правдата на еднакви вредности и слободи,
посебно во економската и социјалната сфера, е тој суштински предуслов и
приоритет за надминување на економската нееднаквост и основите на
сиромаштијата, за создавање на највисоки можни стандарди за пристап на сите до
образованието, за вработување на сите способни да бидат дел од општествено
корисниот труд.

ЕДНАКВОСТ
СДУ се залага за еднаквост на граѓаните под еднакви услови. За тоа е неопходно
не вербално залагање, туку изградба на вредносен систем, како и на систем на
човекови права и слободи во чија суштина се идентификуваат хумани, морални,
религиозни, филозофски, политички и правни норми, соодветни на Универзалната
декларација за човековите права и на меѓународните конвенции за правата на
човекот.

ОДГОВОРНОСТ
Со цел зголемување на ефикасноста на локалната администрација, СДУ ќе работи
целосно да профункционира системот на јавна одговорност каде отчетноста пред
граѓаните ќе доаѓа на прво место.

КВАЛИТЕТ
Стремежот на СДУ е да изградиме држава и во неа локална самоуправа која ќе
понуди најдобар квалитет на животот за сите, независно од нивната социјална,
економска или културна припадност, држава и локална самоуправа кои ќе се
темелат на афирмирање на трудот и творештвото и на резултатите од нив, кои ќе
ја почитуваат улогата на капиталот, но и ќе се грижат за неопходната стапка на
солидарност со обесправените во општеството.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА
Децентрализацијата мора да овозможи за севкупните животни и работни проблеми
да се одлучува на ниво на локалната заедница, односно таму каде што живеат и
работат граѓаните. Децентрализацијата може успешно да се реализира само со
целосна посветеност, сестрана поддршка и активно учество на граѓаните од
локалните заедници. А за тоа локалната власт мора да се стави на располагање на
граѓаните и тие – граѓаните да постанат активни учесници во процесите на
одлучување за развојот на локалните заедници.
ИНФОРМИРАНОСТ
Граѓаните имаат уставно и законско право да бидат информирани за работите од
јавен интерес. Локалната самоуправа има обврска да ги информира граѓаните за
севкупноста на проблемите и резултатите од развојот на општината. Тој однос на
локалната власт кон граѓаните е основа на која се гради меѓусебната доверба, но и
услов за учество на граѓаните во активностите и плановите на локалната
самоуправа. СДУ се залага за целосно информирање на граѓаните од страна на
локалната самоуправа.
КОМУНИКАЦИЈА
Градоначалниците и советниците на општините не ги бираме за да ја имаме со нив
единствената комуникација само на денот на изборите. Од нив се бара и во текот
на нивниот мандат да имаат слух и доблест на одговорност да ги информираат
граѓаните за се што се случува во општината, но и преку консултации со граѓаните
да ги насочуваат своите активности, а граѓаните да влијаат врз работата и
резултатите од работата на градоначалниците и советниците. Заради тоа СДУ се
залага органите на локалната самоуправа да воспостават “систем на отвореност”
преку кој граѓаните ќе имаат можност да го дадат своето мислење пред
донесување на конечни одлуки и решенија на локалната самоуправа. Граѓаните
имаат право и да бидат прашани, но и самоиницијативно да го дадат своето
мислење, своите совети, предлози и решенија за кој било проблем од развојот на
општината.
Ние во СДУ силно веруваме во нашата способност заедно со граѓаните да ги
преточиме нашите основни вредности во конкретни развојни политики и проекти во
Република Македонија, во целост и во општините, поединечно.

Локални избори 2013
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ПРИОРИТЕТИ НА СДУ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ВО
ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
Основна цел на секоја локална администрација мора да биде постојан
развој односно зголемување на квалитетот на животот на граѓаните, создавање на
нова подобра, поамбициозна и поздрава животна средина која на најдобар можен
начин ќе извлече максимум од потенцијалот што го има општината и нејзините
граѓани. Кон таа цел императивно СДУ пристапува со посебен и на себе својствен
начин. СДУ развојот на нашите општини ги гледа преку постигање на основни
услови за локален развој. Тоа значи дека низ заедничко стратегиско
мобилизирање на сите субјекти на подрачјето на општината да се постигне целта
со активности за стварање, зајакнување и стабилизација на најдобар можен начин.
СДУ смета дека развојот на сите општини директно зависи од
заинтересираноста на нивните граѓани. Затоа поголемото учество или
партиципација на граѓаните во носење на стратегија за развој, планови, одлуки, но
и во другите дејности кои ги работи општинската власт е клучно. Исто така значајно
е учество на невладини организации од најмалку два аспекта, прво поради
поголемо учество на граѓаните и второ поради мониторинг и коректив на одлуките
и работата на локалните власти.
Приоритетите на политичкото дејствување на СДУ за решавање на
проблемите во локална¬та самоуправа се состојат од 6 битни елементи:
• Аспирации на Р Македонија како земја кандидат за членство во НATO и ЕУ;
• Планови, мерки, предуслови и чекори на делување;
• Поголеми надлежности и поефикасен сервис на локалните власти;
• Цивилно општество;
• Локален развој;
• Рурален развој.

Аспирации на Р Македонија како земја кандидат за членство во НATO
и ЕУ
Едно е неспорно, како земја кандидат за НATO и ЕУ можеме да ја
искористиме нашата шанса за да го нормализираме нашиот општествено
политички систем. Тоа значи да го уредиме според правилата на најбогатите и
најдобро организирани општества кои како такви фунционираат во Европската
Унија. Прилагодувањето на локалната власт спрема барањата и стандардите на ЕУ
СДУ ги прифаќа како еден од најголемите приоритети. СДУ врз основа на праксата
во другите држави, денес членки на ЕУ, најмногу внимание ќе посвети на: јавните
набавки, државната помош, уредување на јавните претпријатија, заштитата на
потрошувачите, заштитата на животната средина, локалните финансии, правото на
странски државјани да купуваат земјиште, движењете на работна сила.
СДУ реално ја согледува нашата денешна состојба и ја поддржува и
соработката на локално ниво и со општини од земји кои не се членки на НАТО и ЕУ.
Како најсериозна гранка и приоритет во брзото договарање соработка е во
поддршката на извозот на градинарски и останати земјоделски производи. Во сите
општини низ Македонија каде постојат услови за обработка на земјиштето и за
одредени сточарски и земјоделски производи со претходни договори и побарувања
од одредени странски градови, локалната власт ќе посредува и ќе ги гарантира
истите, што значи договарање, гаранција за плаќање, организирање на превоз и
друго додека не се створат услови земјоделците самите да го работат истото.
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Планови, мерки, предуслови и чекори на делување
СДУ предлага локалните власти да формираат служби кои во периодот до
добивањето на природните надлежности на општината ќе им овозможува на
своите граѓани да ја избегнат нашата комплицирана бирократска процедура,
посебно во областа на имотно правните работи, како вадење на имотен лист,
наследни решенија и нивно спроведување, комплетно архивирање и попис на
имотот и недвижностите на територија на општината, помош на граѓаните за
денационализација на имотот одземен за време на СФРЈ, гарантирање на
приватната сопственост, издавање на дозволи за работа на стопански субјекти,
покренување на постапки за укинување на разни ограничувања во работата со цел
олеснување на работата, исто така преиспитување на состојбите во одредени
стопански субјекти кои се уништени со разни малверзации и доколку не постои
можност за нивно рестартирање, посредување за отварање на слични стопански
субјакти со цел да се ангажира квалификуваната структура на работници од таа
стопанска гранка.
СДУ предлага во поголемите градови и општини да се формираат тимови
на таканаречени службеници на ЕУ кои ќе се занимаваат исклучиво со
прилагодување на работата на општината по принцип на општина во ЕУ.
СДУ ќе се залага помеѓу другото и за следниот пакет мерки во локалната
самоуправа:
• спроведување обука со цел вработените во општината да се запознаат со
функционирањето на општина во ЕУ;
• обука на вработените со странски јазици и со информатика.
СДУ посебно ќе инсистира на одредување на приоритетни цели на развој и
дефинирање на Стратегија за локален економски развој.

Поголеми надлежности и поефикасен сервис на локалните власти
Општините треба да се генератори на економскиот развој и СДУ става
посебен акцент на тој развој во општината. Општинските власти како приоритет во
работата треба да го земат поедноставување на административните процедури,
односно градење на позитивна клима за предприемачите, во суштина на секој
начин да се помогне за да се намали невработеноста.
Со воведување на европските стандарди и работа на органите на
локалната самоуправа службите ќе станат поефикасни во работата попродуктивни
и поекономични што ќе доведе до задоловување на потребите на граѓаните,
стопанските субјекти, инвеститорите и други. Општинските служби мораат да
престанат да бидат сервиси за вработување на невработени, нерационално
трошење на пари и изградба на систем на послушници. СДУ ќе настојува да
изгради општинска администрација како вистински сервис за потреба на граѓаните,
поедноставен и поевтин административен апарат.
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Цивилно општество
Цивилното општество е просторот меѓу владата, пазарот и граѓаните кој
слободно го користат сите три страни. Воглавно се мисли на организации на
цивилно општество кои се нарекуваат доброволни, независни, невладини и трет
сектор, а заедничка карактеристика им е слободно здружување и делување во кое
се препознава општо добро. Граѓаните се свесни дека повеќе не живеат во систем
каде се е одредено и пропишано туку во овој момент голема одговорност припаѓа
на граѓаните и нивните идеи и ангажирање. Во денешни услови не може да се
дојде до задоволување на сите потреби на граѓаните доколку цивилното општество
(невладините организации) не е ангажирано со полн капацитет.
Планирајќи поуспешна работа на цивилното општество СДУ ќе се залага за:
• зголемување на средствата што се одвојуваат за проекти на невладини
организации;
• транспаретен начин на поделба на средствата со учества на самите
невладини организации;
• вклучување на претставник на невладиниот сектор во работа на локалните
општински совети;
• распоредување на сретства на организации кои делуваат во локалната
заедница како приоритет за самата локална заедница.
Системот на социјалната заштита на локално ниво СДУ ќе го унапреди со
вклучување на невладини организации во проекти за давање на помош на
најзагрозени рурални средини.

Локален развој
Ако е најдобра управа онаа во која сами управуваме значи дека локалната
власт како најблиска до граѓаните мора да биде основа на нашиот општествен
политички систем. Состојбата во Македонија е крајно лоша. Во изминатиот период
имавме едно “јалово” владеење без транспарентност, ефикасност, надлежност и
одговорност.
СДУ предлага изработка и прилагодување на локалните стратегии на
развој со основините принципи на ЕУ стратеггии за иновација и добро управување
на локално ниво.
Важно е да се истакне потребата на постојано зацврстување на врската
помегу преставниците на јавниот и приватниот сектор односно цивилното
општество со цел да се постигне спроведување на договорените цели и активности
што доведува до:
• порационално користење на извори и средства;
• поефикасен трансфер на знаење и експертизи;
• општо подобрување на пристап и квалитет
инфраструктура, услуги и производи.
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на

информација,

Рурален развој
Многу поголемо внимание СДУ ќе посвети на развојот на селото односно
на руралниот развој. Со планскиот развој на селото, и со почитување на
еколошките принципи во развојот ќе создадеме побогат и позадоволен селанец.
Овој факт само го зголемува значењето на руралниот развој за нас.
СДУ својата визија за рурален развој ја базира на:
• Потикнување на предприeмаштвото и диверзификација на економските
активности и размена на бизнис идеи, поддршка за основање на фирми (како
пример за поддршка е ослободување од данок на добивка, персонален
данок, такса за фирмарина и други давачки за претпријатија кои се
формираат и работат на територија на рурална средина каде што
населението во последните 50 години е намалено за повеќе од 65%). Развој
на иновативни организации и асоцијации од мал и среден бизнис.
• Секоја рурална средина во нашата држава задолжително да биде поврзана
со асфалтен пат, задолжително да има водовод и стабилно напојување со
електрична енергија
• Одржливо земјоделство и рурален развој со прецизен план кој во фокус ги
става потребите на луѓето и правата идните генерации да наследат
квалитетна околина.
• Развој кој освен економски обезбедува праведна дистрибуција на
остварените вредности, кој не ги руши туку ги генерира природните средини и
кој не ги маргинализира луѓето туку им ја враќа одземената моќ. Тоа е развој
кој им дава приоритет на сиромашните, со унапредување на нивниот избор и
можности и обезбедува учество во донесување на одлуки кои ја дефинираат
нивната иднина.
• Управување и конзервирање на природните ресурси, односно технолошка и
институционална промена која ќе овозможи континуирано задоволување на
потребите на сегашните и идните генерации. Ваков одржлив развој го
конзервира земјиштето, водата, флората и фауната и како таков е технички
адекватен, не и штети на околината, економски е изводлив и социјално
прифатлив.
• Помош на руралните заедници да ги согледаат своите сили и можности и да
ги воочат потребите на општеството и на основа на тие да ги програмираат
своите економски активности, да генерираат приход кој ќе се користи за
задоволување на потребите и желбите на руралните заедници.
• Зајакнување на вештината на локалните жители за употреба на демократски
инструменти, како би можеле да преземат иницијатива за креирање и носење
одлуки битни за просперитет и иднина за руралните области.
• Потикнување на активности кои им додаваат вредност на производите и
услугите, како на пример органско производство, производство на афтохтони
производи со географско потекло.
• Потикнување на развој на институциите на цивилно општество и нивна
соработка со цел комбинирање на искуство на локални групи и ефикасност на
собирање на финансиски фондови и техничка и политичка поддршка.
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ОПШТИНИТЕ ЈАДРО НА РАЗВОЈОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Преку создадените нормативни претпоставки со Законот за локална самоуправа
процесот на децентрализација во корист на локалната власт постана неповратна
реалност. Ова е еден од најзначајните процеси кои се одвиваат во нашата држава
и затоа е од големо значење начинот и принципите на неговото спроведување.
Развиената локална самоуправа и стабилноста на единиците на локалната
самоуправа се основен предуслов за целокупниот развој и стабилност на
Република Македонија. Децентрализацијата опфаќа повеќе сфери на локално
дејствување, од кои непосредното учество на граѓаните во осмислувањето и
реализирањето на општинските прописи и проектите за развој на општината се
незамнлив метод и содржина за иднината на секоја општина.

1. Урбанистичко (урбано и рурално) планирање
Поаѓајќи од тоа дека урбанистичкото планирањето на просторот е една од
основните надлежности и одговорности на локалните власти во општините, СДУ се
залага за ажурна општинска администрација која изработката на урбанистичките
планови ќе ги усогласува со важечкото законодавство во оваа област, а Советот на
општината, како орган кој е одговорен за носење на Урбанистичките планови, пред
истиот да биде одобрен од страна на советниците, Урбанистичкиот план да го
направи достапен и јавен за граѓаните да можат да ги искажат своите мислења,
забелешки и предлози. Тоа подеднакво ќе се однесува, како за генералните
урбанистичкин планови кои се носат за градот Скопје и за градовите кои се
седиште на општината така и за деталните урбанистички планови кои се носат, за
генералниот урбанистички план во кои детално се разработуваат тие, за
урбанистичките планови за село кои се донесуваат за подрачје на населено место
во општината од селски карактер, но и за урбанистичките планови за вон населено
место.
Јавноста не може да биде исклучена од процесот на донесување на
урбанистичките планови од страна на Советот на општината. Заради вклучување
на јавноста и стручноста во процесот на планирање за изработка на
урбанистичките планови, СДУ ќе се залага Советот на општината да формира
стручни тела, составени од претставници на Советот на општината и општинската
администрација, како и од истакнати стручни лица од областа на урбанистичкото
планирање, претставници од здруженија на граѓани и граѓани од подрачјето на
општината. Ставот на СДУ е недвосмислен дека учеството на граѓаните мора да
биде овозможено, како во постапката за носење на урбанистичките планови така и
во целокупниот процес на изработка и на самиот чин на донесување на
урбанистичкиот план од страна на Советот на општината.
Поаѓајќи од тоа што уредувањето на просторот и градежното земјиште
претставува збир на активности и мерки со кои се планираат, проектираат и
изведуваат градби на објекти од инфраструктурата, заради обезбедување на
непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување на водоводна
и канализациона мрежа, електрична, ПТТ, топлификациона и други видови на
инсталација до градежната парцела, овие основни надлежности на локалната
самоуправа мора да бидат дејност од јавен интерес. Во изработката на годишните
планови и програми за уредување на просторот и градежното земјиште, кои се
одобруваат и носат од страна на општинскиот совет, мора да се земаат во предвид
интересите на граѓаните.
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2. Заштита на животната средина и природата
СДУ се залага за хармоничен економски развој со еколошката одржливост.
Воспоставувањето еколошки одржлив развој, произлезен од чуството на
одговорност, како за светската заедница како целина, така и за Република
Македонија, е една од целите на СДУ. Успешната реализација на заштитата на
животната средина и природата треба да биде составен дел на општествено економскиот развој на Република Македонија. Политиката на заштита и
унапредување на животната средина и природата треба да биде насочена кон
создавање услови и економски можности за примена на современи техники и
технологии за спречување или ограничување на нејзиното загадување и
деградирање.
Надлежностите и обврските на локалната самоуправа односно општините
во областа на заштитата на животната средина и природата произлегуваат од
нормите дефинирани во Законот за животна средина, Законот за управување со
отпад, Законот за амбиентниот воздух, Законот за заштита на природата и Законот
за води. Мерките и активностите за заштита на животната средина и природата,
како обврска на Советот на општината се донесуваат и дефинираат со Локалниот
еколошки акционен план. СДУ се залага овој план да содржи среднорочни и
долгорочни мерки и активности од интерес и за заштита на животната средина и
здравјето на жителите во општината. Истовремено СДУ е за недвосмислено и
единствено почитување на Уредбата за определување на активностите на
инсталациите за кои се издава дозвола за интегрирано спречување и контрола на
загадувањето и со која се дефинираат видовите активности кои подлежат на
режимот на еколошки дозволи, како и временскиот распоред за поднесување на
барање за дозвола за постојните инсталации. Б - интегрираните еколошки дозволи,
кои треба да ги поседуваат сите индустриски и стопански капацитети кои
предизвикуваат загадување на животната средина од локално значење, не можат
да бидат издадени ако не се исполнети прецизираните правила и услови.
По однос на управувањето со отпадот СДУ се залага за дефинирање и
изградба на интегриран и превентивен концепт кој вклучува планови и програми за
постапување односно собирање, селектирање, транспортирање, депонирање и
согорување на сите видови отпад. Во согласност со Националниот план за
управување со отпад на Република Македонија, СДУ се залага и на ниво на
општините да се изработат и усвојат планови и програми за управување со
отпадот, посебно со комуналниот (неопасен) отпад. Притоа собирањето,
транспортирањето и третманот на комуналниот отпад и одржувањето на местата
за селективно собирање, како јавни услуги од локално значење, ќе бидат под строг
мониторинг во рамките на управувањето со неопасен и инертен отпад.
Заштитата на природата преку заштита и одржливо искористување на
биолошката и пределската разновидност и заштита на природното наследство е
еден од приоритетите во залагањето и делувањето на СДУ. За СДУ заштитата на
природата претставува интегрална рамка за заштита на видовите, нивните
живеалишта и екосистемите, а ја зема во предвид и употребата на генетски
модифицираните организми. Заради тоа СДУ се залага за организација на
заштитата на природата и преку управување со заштитените подрачја, какви што
се националните паркови и другите природни наследства на територијата на
општината.
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СДУ изградува интегрален пристап кон управувањето со водните ресурси,
вклучувајќи ги: планирањето на управувањето на ниво на сливни подрачја,
искористувањето на водите, заштитата од загадување, заштитата од штетното
делување на водите, како и водостопанските објекти и услуги. Општините се
должни да ги соберат, одведат и пречистат отпадните води што произлегуваат или
се создаваат на нивното подрачје, вклучувајќи го и отстранувањето на милот со
оневозможување на негативни влијанија врз животната средина. Во тој контекст
СДУ се залага за проекти и изградба на постројки кои ќе обезбедат, ќе ги подобрат
и ќе ги прошират канализационите и одводните системи, а испуштањето на
индустриски отпадните води во канализационите системи да се врши во
согласност со законот и со обезбедување на услови за нивно одведување,
собирање и прочистување.

3. Локален економски развој
Членството на СДУ е свесно дека пред нас стојат сериозни предизвици со
кои економските политики мораат да се фатат во костец. СДУ ја изразува
подготвеноста да промовира економски политики кои фаворизирајќи го фер
економскиот натпревар на граѓаните ќе им отвораат перспективи за пристап до
работни места.
Во таа смисла:
•
невработеноста мора да биде потисната и намалена со максимално
сериозен приод кон иницијативите и можностите за отворање на нови
стопански капацитети и нови работни места;
•
мора да се вкорени критериумот на давање приоритет на работната
професија;
•
борбата против економскиот криминал мора да биде во апсолутна
корелација со нулта толеранција;
•
борбата против нееднаквоста и нефер заработувачката мора да биде
континуирана и неприкосновена.
Со децентрализацијата општините во Република Македонија имаат
законска надлежност и обврска да се грижат за локалниот економски развој. Покрај
другото, како најзначајни мерки и активности кои општините треба да ги преземат
заради спроведување на надлежностите од сферата на локалниот економски
развој треба да бидат: планирањето на локалниот економски развој, утврдувањето
на развојните и структурните приоритети на општината и поддршката на развојот
за малите и средните претпријатија и на претприемништвото.
Планирањето на локалниот економски развој СДУ го подразбира како
осмислување и изработка на Стратегија за локален економски развој, каде се
планираат активностите и мерките со кои треба да се подобри економската
состојба на општината. И во изработката на овие плански документи и во
реализацијата на проектите од истите СДУ се залага за сеопфатност на развојните
и структурните приоритети на општината во чие опредметување ќе бидат вклучени
сите заинтересирани страни и поединци - граѓани.
Во утврдувањето на развојните и структурните приоритети треба да се тргне од
реално огромната бројка на невработени и од фактот дека развојот на
индустриските гранки кои вработуваат многу лица е на ниско ниво. Затоа СДУ се
залага во развојните стратегии да се бараат начини и мерки како да се намали
невработеноста во општината. Во тој контекст и во согласност со реалните
можности за економски развој на општината, преквалификацијата на работната
сила мора да биде една од мерките кои се нудат за зголемување на вработеноста.
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Поддршката на развојот за малите и средните претпријатија и на
претприемништвото во општината може да биде една од најефективните мерки на
локалниот економски развој. СДУ се залага, поттикнувањето и стимулирањето на
развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото да се
постигне и низ создавање индустриски зони каде што заинтересираните мали и
средни претпријатија би можеле да добијат градежно земјиште за нивните
стопанско - деловни објекти по цени кои ќе бидат пониски од пазарните цени кои се
во конкретната општина. Во оваа насока СДУ е доследен дека формирањето и
улогата на институциите и агенциите за поддршка на малите и средните
претпријатија треба да биде во функција на малите и средните претпријатија да им
овозможат одредени поволности со кои овие ќе им ги намалат трошоците за
работа. Тука, пред се, се мисли на помошта на општината во смисла на заеднички
настапи на саемски манифестации, пружање правна помош, финансиски
консалтинг, издавање сместувачки и деловен простор до пет години по цени кои се
многу пониски од пазарните вредности и слично, со што на овие претпријатија
битно ќе им се олесни во нивниот првичен развоен период.
Тесно поврзано со економските развојни политики на општините, СДУ го
поддржува и протежира продуктивното и извозно ориентирано земјоделско и
сточарско производство. На овој план СДУ се залага за утврдување на бенефиции
за земјоделските и сточарските производители, за изградба на систем за
инвестиции и кредитирање, но и за субвенционирање на производството, како
основни предуслови кои се неопходни за земјоделието, сточарството,
рентабилното производство и за растечките потреби за здрави и високо квалитетни
прехрамбени производи од еколошко производство.
Поаѓајќи од фактичката состојба дека туризмот и угостителството се
услужни дејности кои не се искористени во земјата, СДУ се залага преку туристичко
- угостителската заедница да се создадат мрежа на институции за промовирање на
туристичките можности на општините и со развојот на туризмот да се создадат
нови работни места и развој на конкретната општина. Република Македонија, во
целост и општините, посебно, имаат неспорни можности и за развој на селскиот
туризам, обновливите ресурси и органското производство во еколошки
незагадените региони на земјата, а промоцијата на овие туристички можности и
предности на конкретната општина е една од основните обврски на единиците на
локалната самоуправа, за што СДУ ќе преземе и иницијатива и ќе понуди
партнерски однос на промоција.
СДУ претставниците на локалната власт ги гледа и ги поддржува не само
како организатори и реализатори на мерките и активностите на тој развој туку и
како промотори на својата општина за привлекување на странски и домашни
инвеститори, кај кои постои спремност за инвестирање на капитал и отворање на
нови стопански капацитети во општината.
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4. Комунални дејности
Органите на локалната самоуправа во извршувањето на комуналните
дејности имаат сериозни обврски во смисла на испорачување на квалитени,
константни и навремени комунални услуги кон граѓаните и заедницата, посебно
затоа што реализацијата на комуналните дејности е мерлива категорија, а
граѓаните кои се корисници или треба да бидат корисници на комуналните услуги
одвојуваат лични средства за истите. СДУ се залага за конкретно и потполно
уредување на општите начини и услови за извршување на комуналните
надлежности за кои се одговорни општините и градот Скопје, а посебно за:
снабдувањето со вода за пиење; испораката на технолошка вода; одведувањето и
пречистувањето на отпадните води; одведувањето и третманот на атмосферските
води; јавното осветлување; одржувањето на јавната чистота; собирањето,
транспортирањето и постапувањето со комуналниот цврст и технолошки отпад;
уредувањето и организирањето на јавниот локален превоз на патници;
снабдувањето со природен гас и топлинска енергија; одржувањето на гробови,
гробишта, крематориуми и давањето погребални услуги; изградбата, одржувањето,
реконструкцијата и заштитата на локалните патишта, улици и други
инфраструктурни објекти; регулирањето на режимот на сообраќајот; изградбата и
одржувањето на уличната сообраќајна сигнализација; изградбата и одржувањето
на јавниот простор за паркирање; отстранувањето на непрописно паркираните и на
хаварисаните возила од јавните површини; изградбата и одржувањето на пазарите;
одржувањето и користењето на парковите, зеленилото, парк - шумите и
рекреативните површини; регулацијата, одржувањето и користењето на речните
корита во урбанизираните делови на општината; определувањето имиња на улици,
плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти. Со цел за подетално
уредување на односите и начинот на извршување на комуналните дејности секоја
општина мора да донесе Одлука за комунален ред, а за реализација на
комуналните дејности, покрај формирањето на јавните претпријатија за конкретна
комунална дејност треба да се практикува и концесионерско ангажирање на
правни и физички лица кои ќе реализираат одредни комунални дејности, како и
јавни-приватни партнерства во реализацијата на одредени проекти.

5. Култура
Со примената на Законот за локална самоуправа и спроведувањето на
процесот на децентрализација општината управува со институциите од областа на
културата. Општините се надлежни за институционална и финансиска поддршка
на установите и проектите од областа на културата; за негување на фолклорот,
обичаите, старите занаети и слични културни вредности; како и за организирање
на културни манифестации и•поттикнување на разновидни форми на творештвото.
Поаѓајќи од фактот дека знаењето и културата им даваат на луѓето
можности за развој и проширување на нивните перспективи и дека тие ги
реализираат идеите и креативноста на луѓето, СДУ се залага за сестран развој и
негување на културните вредности.

6. Спорт и рекреација
Општините се должни да се грижат за развојот на масовниот спорт и
рекреативните активности, како и да учествуваат во организирањето на спортски
приредби и манифестации.
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Во тој контекст СДУ ги поддржува формирањето на спортските сојузи и изградбата
и одржувањето на спортските објекти, како и помошта и донациите што општините
треба да ги даваат на спортските клубови и друштва. На Македонија и се потребни
здрави и психофизички во кондиција граѓани, а во тоа голем удел има спортот и
рекреацијата.

7. Социјална и здравствена заштита
Во рамките на законската регулатива локалната самоуправа има огромни
надлежности во сферата на социјалната заштита. Станува збор за можноста и
обврската на општините за: основање, финансирање и одржување на детските
градинки и домови за стари и изнемоштени лица; остварување на социјалната
грижа за инвалидните лица; остварување на социјалната грижа на деца без
родители и родителска грижа, деца со посебни потреби, деца со воспитно социјални проблеми, деца од еднородителски семејства; остварување на
социјална грижа на лица изложени на социјален ризик; остварување на социјална
грижа на лица засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол; подигање на свеста на
населението; домување на лица со социјален ризик; остварување на право и
воспитување на деца од предучилишна возраст.
СДУ е за тоа, извршувањето на овие надлежности и обврски на општината
да мора да се усогласи со Националната програма за развој на социјалната
заштита во која се утврдени стандардите и постапките за реализација на овие
надлежности на територијата на Република Македонија. Треба да се прошири и
практиката на поддршка и соработка со невладиниот сектор, посебно по
позитивните искуства со отварање на СОС телефони за жртви на насилство,
дневни центри за зависници од дрога, како и згрижување на деца без родители.
СДУ е со јасни ставови дека здравството во Македонија мора да се заснова
на три основни принципи: еднаквост, солидарност и праведност. Во Македонија
сите граѓани мора да бидат еднакви во добивањето здравствени услуги, а преку
солидарноста во здравственото осигурување, да имаат достапност до навремена и
квалитетна здравствена заштита. Во оваа смисла посебно заостануваат недоволно
развиените општини и руралните средини за кои СДУ ќе понуди конкретни проекти
за заживување на некогашните или отворање на нови селски и локални амбуланти.
Тоа е типот на здравствена заштита кој ќе ги задоволи здравствените потреби на
сите граѓани на Македонија, тоа треба да биде македонскиот модел на здравствена
заштита во согласност со регулативата на ЕУ.

8. Образование
Во сферата на образованието локалната самоуправа е надлежна за
основање, финансирање и администрирање на основните и средните училишта во
соработка со централната власт, како и за организирање на превоз и исхрана на
учениците и нивно сместување во ученички домови.
Поаѓајќи од фактот дека знаењето е инструмент за развојот и реализирање
на слободата на индивидуата, но и за развојот на општеството, економскиот раст и
благосостојбата, СДУ се залага за високо квалификувани и добро едуцирани
граѓани со основно познавање на информациско комуникациската технологија и
користење на компјутери и Интернет.
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Од друга страна, едукацијата на млади кадри во редовниот образовен процес за
оние стопански гранки за кои постои побарувачка на работна сила во општината е
една од мерките кои можат да придонесат за вработување на младите луѓе. И не
треба да се заборави дека знаењето е ослободувачка сила и одлучувачка
противтежа на амбициите на економските и социјалните елити да управуваат со
нашето размислување.

10. Заштита и спасување
Општината мора да презема мерки за заштита и спасување на граѓаните и
материјалните добра од воени разурнувања, природни незгоди и други несреќи и
од последиците предизвикани од нив. Согласно законите со кои се регулира оваа
материја, секоја општина од страна на Советот на општината мора да формира
Просторен штаб за заштита и спасување, а исто така и просторни единици за
заштита и спасување, како и обезбедување на финансиски и материјални средства
за реализација на оваа надлежност.
Во досегашната практика, најчесто оваа надлежност општините ја
практикуваат при временски непогоди, како што се големите снежни наноси,
поројните дождови и поплавите, градот, пожарите и слично. СДУ се залага за
превентивно дејствување во планирањето, организацијата и реализацијата на оваа
надлежност на општините и со сестрана поврзаност и усогласеност со
централната власт, која во принцип носи плански документи за заштита и
спасување на целокупната држава. Овие активности мора да опфаќаат и
обезбедување времени или алтернативни живеалишта за можните загрозени
граѓани од природните катастрофи или временските непогоди, додека не се
санираат последиците од нив. Проценките на штетите мора да бидат реални и да
ја одразуваат вистинската штета на граѓаните.

11. Противпожарна заштита
Противпожарната заштита во добар дел од општините се реализира со
територијални противпожарни единици, кои се професионални и се под
надлежност на општинските власти, а во градот Скопје, под надлежност на
градските власти. Меѓутоа, и покрај тоа што според Законот за пожарникарство
составот на противпожарните единици зависи од бројот на жителите кои се
покриени со таа единица и тоа: во општините од 5.000 до 12.000 жители мора да
има 13 пожарникари, од кои 9 професионални пожарникари; во општините од
12.000 до 24.000 жители мора да има 17 пожарникари, од кои 13 професионални
пожарникари; во општините од 24.000 до 50.000 жители мора да има најмалку еден
професионален пожарникар на секои 1.500 жители; а во општините над 50.000
жители најмалку еден професионален пожарникар на секои 2.000 жители, одреден
број на општини и денес немаат територијални противпожарни единици.
СДУ поаѓа од законската регулатива и реалната потреба на граѓаните и се
залага да се формираат професионални противпожарни единици во оние општини,
кои се оддалечени најмалку 20 километри од веќе постоечка професионална
противпожарна единица или да да се формираат доброволни противпожарни
друштва и единици, кои исто така можат да учествуваат во гаснење на пожари.
Проблемот на финансирање на овие нови единици СДУ ќе бара да се реши
истоветно како и за постоечките бидејќи тој е многу помал од потенцијалната
опасност од пожарите и катастрофалните последици кои можат да произлезат од
нерегулираноста на една ваква многу чувствителна и важна надлежност на
општините.
18

Изборна програма на Социјалдемократската Унија

12. Правен надзор
Надзорот, како многу значајна функција на носителите на власта во
општините и градот Скопје, претставува инструмент со кој тие се грижат за
спроведување на законите и другите прописи. Со надзорот се обезбедува законско
вршење на работите и почитување на правилата, нормите и стандардите во
дејностите или областите за кои се надлежни општините. Спроведувањето на
надзорот во локалната самоуправа обезбедува: единство и стабилност на
правниот поредок; еднаквост и рамноправност на правните субјекти и физичките
лица пред законот; ред, дисциплина и однесување во рамките на законот во
правниот и економскиот промет; и развој на демократсите односи.
СДУ се залага за организирање и реализирање на вистински правен
надзор, како во следењето, проверката и оценката на дејноста, актите и
однесувањето на органите на локалната самоуправа така и во однос на преземање
на пропишаните мерки и санкции. Во таа смисла правниот надзор во локалната
самоуправа мора да биде и по однос на работата на органите на општината и по
однос на вршење надзор од страна на органите на општината и администрацијата.
Во поглед на надзорот над работата на органите на општината СДУ поаѓа
од потребата за транспарентна и доследна законитост и ефикасност во работата
на органите и прописите што ги донесуваат органите на општината, како и контрола
на материјалното и финансиското работење на општината. Во вршењето надзор од
страна на органите на општината и администрацијата, СДУ се залага за доследен
надзор врз законитоста на прописите и законитоста на работењето на јавните
служби чиј основач е општината, врз законитоста и уставноста на прописите што ги
донесува Советот на општината, како и врз стручните, управните и инспекциските
работи што ги презема општинската администрација по однос на примената на
законите и прописите во работењето на правните и физичките лица на кои
општината им дала дозвола за вршење на дејноста.
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ЛИСТА НА ПРИОРИТЕТИ, ПРЕДЛОЗИ И ОРИГИНАЛНИ РЕШЕНИЈА НА
СДУ ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:

• Асвалтирање и тампонирање на сите улици и улички во општината.
• Улично осветлување на секоја улица и уличка во општината.
• Решавање на комуналните прашања, комуникација и транспорт до секоја
точка во атарот на општината.
• Делегирана надлежност на НВО, која ќе превземе водечка консултантска
улога за финансиско освежување со грантови на фирмите во општината од
европски програми.
• Обезбедување на советодавни услуги при аплицирање на институциите и
претпријатијата од Јавен карактер преку механизмите и одделението за ЛЕР
(локален економски развој) во општината.
• Брза постапка и процедура, и директна помош при циркулација на
документацијата низ општинските шалтери, ЦРМ и судовите.
• Организирање на бизнис форуми за потенцијални странски инвеститори и
нашите иселеници во дијаспората, со обезбедување на повластици при
инвестиции и забрзана постапка при изготвување и добивање на потребната
документација од општинската администрација.
• Максимална помош и решавање на проблемите со кои се соочуваат
граѓаните социјално загрозени, со директна помош и активности при развој на
социјалните установи, директна финансиска помош за подобрување на
условите во овие установи, основање на дневни центри за ранливите
категории од социјалната карта, еднократна финансиска помош на
поеднинци, со особен третман за децата без родители и деца на улица.
• Основање на ЈППа (Јавни Приватни Партнерства) во сите можни сфери на
соработка: прочистителни станици, улично осветлување, изведба на одвод и
канализација, менаџирање со сообраќајот, згрижувалишта и дневни центри
за стари лица, лица со посебни потреби, центри за рехабилитација,
згрижување на деца, пазари, откупни пунктови за земјоделски производи,
спортски објекти и терени, енергетика, производствени и трговски капацитети.
• Поддршка на проектот на УНИЦЕФ за основање градинки во секоја рурална
средина, легализирање на постоечките и основање на нови згрижувалишта
на деца од предшколска средина.
• Основање на група за рурален развој и превземање на иницијативата и
активно учество за рурален развој од европската ЛИДЕР програма, каде
рурални средини ќе може да добијат грантови за развојни проектни идеи.
Селата се капиталот на градот и без богато село нема ни богат град.
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• Потесна комуникација на општините со универзитетите во Република
Македонија, нивно директно инволвирање во социо-економскиот совет при
општината и основање на партнерски тренинг-центри за доживотно учење,
кои ќе овозможат ефективни решенија за дефицитот од кадар,
преквалификација и доквалификација на граѓаните на општината, за
олеснување при барање работа и вработување.
• Основање на ЛЕСС - локален, економски социјален совет и давање
поддршка за негово што поскоро конституирање за да може синдикалните
организации, бизнис заедницата и општината да воспостават одлучувачко
советодавно тело, каде ќе биде инволвирана и академската заедница и
директно и забрзано ќе се решаваат најгорливите прашања од типот, развој
на локалните бизниси, можности за вработувања, воведување на стандарди,
разгледување и придонес кон регулативите кои се однесуваат на бизнис
заедницата, предвидување и предлагање на мерки за олеснување на
процедури и постапки, јакнење на економската моќ, јакнење и градење на
капацитети на бизнис заедницата и општината.
• Јакнење на капацитетот на одделението за урбанизам и општинските
служби, со моќ да се насочуваат сопствениците и стопнаствениците кон
енергетска ефикасност на објектите по последниот европски стандард
“Приближно нула енергија на објекти”.
• Продолжување на активностите за збратимување, но и дирекно влегување
на општините во тематски мрежи на збратимени градови и директно учество
на форуми и конституирани мрежни тематски тела, од каде ќе произлегуваат
многу пренесени искуства за решенија кои ќе придонесат за развој на самата
општина. Решенија за енергетика, индустриска и трговска комуникација,
урбанизација и стандарди, комуникациски и информатички капацитети, ГИС
системи, транспорт и сообраќај и друго.
• Основање на одделенија за евроинтеграции во рамките на јавната
администрација во општините. Давање поддршка за нивно што поскоро
формирање и активно работење. Во рамките на овие одделенија ќе се
приклучи и невладиниот сектор, за да се создаде “фабрика на идеи” и
можности за развој на општините.
• Остварување на директни контакти со дипломатските претставници и
препознавање на нови можности за соработка и интензивирање на
пријателството.
Градоначалниците и Советничките групи на СДУ ќе се залагаат за развој,
напредок, јакнење на општините, преку моќта на знаењето, конструктивна
работа, оригинални и остварливи активности и идеи, колективен успех преку
тесна соработка со граѓаните од урбаната и руралната средина, невладиниот
сектор, академската заедница и стопанствениците; директна врска и
соработка со сите институции на системот на Република Македонија.

22

Изборна програма на Социјалдемократската Унија

Ветување на СДУ кон граѓаните за демократска и развиена
Македонија:
• Нема да вршиме партизација на се што постои во општеството и остро ќе
се спротивставиме на секаква идна форма на партизација.
• Нема да вршиме притисоци на медиумите и ќе ги зголемиме средствата од
буџетот наменети за поддршка на медиумите.
• Нема да формираме невладини организации за партиски цели.
• Нема да регрутираме новинари за партиски цели.
• Нема да рекетираме фирми.
• Нема да правиме разлика и поделба на граѓаните по партиска, етничка,
верска и родова припадност. За нас сите граѓани се исти и еднакви.
• Нема да трошиме буџетски средства за непродуктивни цели.
• Нема да вршиме притисок во судството.
• Нема да сееме страв меѓу граѓаните.
• Нема да бојкотираме избори - основниот демократски инструмент за
слободно изразување на волјата на граѓаните.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА

ул. 164 бр.10А, 1000 Скопје Македонија
www.sdu.org.mk
info@sdu.org.mk
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