
ИЗБОРНА
ПРОГРАМА
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

2021

РОДИНА МАКЕДОНИЈА 
РО

ДИ
НА

 ЈА
 В

РА
ЌА

 М
АК

ЕД
ОН

ИЈ
А!

НАШАТА
ОПШТИНА

ЗА МАКЕДОНИЈА
ВРАЌАЊЕ НА СУВЕРЕНИСТИЧКИТЕ ВРЕДНОСТИ

17

НА 17ТИ

ГЛАСАЈ 
ЗА БРОЈ  17



ЗА МАКЕДОНИЈА
ВРАЌАЊЕ НА СУВЕРЕНИСТИЧКИТЕ ВРЕДНОСТИ

За името Македонија во Нашата општина 

 2 | ИЗБОРНА ПРОГРАМА НА РОДИНА МАКЕДОНИЈА

РОДИНА е народна партија издигнатa врз културните и 
традиционални вредности на македонскиот народ, водена од 
природните принципи и праведни закони, каде сите сме еднакви и 
сите сме дел од една целина, дел од нашиот РОД и како такви сите 
треба да му служиме заедно, а најдобрите да бидат први на тој ред. 
Тоа е должност и обврска на секој Македонец.
Милениумски слоеви од култура, традиција и цивилизација 
преточени се во нас Македонците како дел од нашето битие, знаење и 
начин на живот. Тоа е мудроста, разумот и силата кои ни овозможиле 
да опстоиме низ илјадалетијата како еден од ретките народи. Тие 
вредности ја прават и денес Република Македонија место каде сите 
имаат право на достоинствен живот и сопствен развој. Тоа е основа за 
праведна, стабилна и просперитетна Македонија.

Инсистираме на транспарентна и горда употреба на нашето генеричко 
исконско име Македонија! Тоа е нашиот белег на битисување и постоење, 
одлика на посебност и исклучителност. Беспредметните, навредливи 
избегнувања на името Македонија, со заменката „нашата земја“ е одраз на 
непочитување на суверените права на Македонците и повреда на нивните 
национални чувства.

Насилно, нелегитимно, наметнатата географска одредница, 
инсистираме да  се исфрли од општинските натписи и документација.
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ЗА МАКЕДОНИЈА
ВРАЌАЊЕ НА СУВЕРЕНИСТИЧКИТЕ ВРЕДНОСТИ

За волјата на нацијата, за референдумите 

Враќање на достоинството на македонската нација. 
Легислатива, озаконувње,  на искажаната народна волја од референдумите од  
1991година  и од 2018 година.  За одбрана, не промена,  на името Македонија, 
нацијата најде модус на изјаснување, не согласување за  скрнавење на името 
Македонија, со  додавање на „географска одредница“, во форма на 
бојкотирање на референдумот на 30 септември 2018 година, поради јасната 
опасност од фалсификувани резултати. Затоа на сила останува референдумот 
од 8 септември 1991 година, каде од 71, 85% гласчи, 95,26% гласачи се 
изјаснија за самостојна Република Македонија.
Родина Македонија за сите поважни прашања од општествено 
економски карактер на жителите во општината ќе инсистира на 
референдумско изјаснување! 

Македонскиот јазик и кирилското писмо 
се гордост на македонската

Македонскиот јазик и кирилското писмо се гордост на македонската 
нација! Нашиот длабок белег, пренесен преку исконскиот прастар јазик 
(аргументиран преку безброј автентични артефакти) е преточен преку 
глаголицата и кирилицата. Затоа целата документација да се води на 
македонски јазик и кирилско писмо. Називи на улици, написи на фирми, 
означувања  и сл. да биде на македонски литературен  јазик со кирилично 
писмо.
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ЗА МАКЕДОНИЈА
ВРАЌАЊЕ НА СУВЕРЕНИСТИЧКИТЕ ВРЕДНОСТИ

НЕ за мигрантските кампови!
V

Република Македонија како мала држава со скромна економија, која е во 
рецесија и тешко се опоравува по кризата од ковид 19, неприфатливо и 
нелогично е да биде полигон за прием на мигранти. Премногу наши семејства се 
повеќе од на работ  на сиромаштија и пропаѓање, за да ние бидеме територија 
која ќе ги амротизира завојувачките политики на западните империјалистички 
сили. Искуствата од соседните држави Грција и Србија, како и европските 
држави, ни укажуваат за проблемите и неспокојот со кој се соочуваат  граѓаните 
кои живеат во близина на мигрантски центри, но и воопшто.

Затоа „Родина Македонија“ е исклучително гласна и ригидна против 
изградба или оспособување на објекти за мигрантски кампови во 
општината, но и воопшто во Република Македонија.
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Дигитален  пристап до сите сервиси на општината. Преку портал на 
општината секој жител ќе има можност за лесен пристап до било кој сервис на 
општината, поднесување барање, закажување термин, поплака, жалба, која ќе 
биде архивирана електронски и со точно даден рок за одговор.
Транспарентност на сите трошоци на општината. Секој денар потрошен 
од општината јавно, јасно и читко ќе биде објавен на увид на жителите на 
општината.Тоа ќе предизвика намалување на сите непотребни трошења, 
луксуз и пренасочување на средствата за решавање на основните проблеми 
на жителите на општината.
Анкети кои јасно ќе укажуваат на проблемите со кои се соочуваат жителите и 
што е приоритетно за решавање.
Систем за известување со фотографирање и пријавување на комунален 
проблем, инфраструктурен, еколошки и други проблеми од секојдневното 
живеење.
Електронски печат, потпис, електронско архивирање на документите 
внатре во општината, со цел подобра прегледност, побрзо и подобро 
функционирање и намалување на употребата на хартија.
Електронски јавни набавки, тендери, јавно и транспарентно пратење на 
целата постапка од денот на објава, до изборот на најдобар понудувач и 
квалитетот на нејзината реализација.
Електронско известување за сите детални урбанистички планови на 
месните заедници. Анкети, јавни дискуии, разумен период на разгледување и 
избор на најдоброто просторно планирање на месната заедница.
Електронски регистар на сите спортски и друштевни клубови, здруженија 
на граѓани, отстапување на простор од општинските ресурси за слободно и 
непречено нивно функционирање.
Користење бесплатен софтвер, за намалување на трошоците на работење 
на општините.

Гасификација, енергија од сонцето, подземни води, приоритет на 
употребливи енергенси, зелени технологии.
Легислатива  за енергетско-самоодржувачки ефикасни објекти во  
новата градба и сукцесивна реконстукција на постоечките  станбени објекти.
Законска рамка и субвенции за поставување фотоволтаични сончеви 
панели за производство на електрична енергија, со легислатива  за вклучување  
во централниот електро систем и за вградување геотермални топлински пумпи 
за индивидуални и колективни станбени објекти.Посебно со осврт кон 
училиштата, детските градинки, сите образовни установи, како и јавните 
претпријатија, со што  ќе се овозможи сопствено производство на струја.
Во подрачјата каде што нема парно греење да се  субвенционира 
проширување на мрежата. Крајната цел е приклучување на што поголем број на 
корисници, а со тоа и намалување на загадувањето.
Постепено преминување на целосно соларно улично осветлување. 
Регулирање на градската илуминација со цел намалување на светлинското 
загадување во градот.
Затворање на сите диви депонии. Високи казни за согорување отпад на 
несоодветно место. Мониторинг и алармирање за загадување на повеќе точки во 
општината, но и граѓанска иницијатива.
Прецизна законска легислатива и регулатива при изградба и рушење 
на објекти усогласена со заштита на животната и работната средина во 
непосредната околина.
Разрешување на загаденоста на воздухот во опшините мора да биде 
приоритет, посебно во зимскиот период. Итна изработка на опсежна 
физибилити студија за главните загадувачи на воздухот и почвата. Но и 
детектирање и казни на дивите загадувачи. 

ЗА МАКЕДОНИЈА
ВРАЌАЊЕ НА СУВЕРЕНИСТИЧКИТЕ ВРЕДНОСТИV

За дигитална општина, ослободена  од  бирократија

Мониторинг со специјално опремени сензорни дронови за контрола на 
забранети горива.
Систем на прочистувачи на воздухот по искуствен пример од 
светските градови.
Проект на задолжително селектирање и одлагање отпад (обновлива 
суровина) преку сериозен едукативен, активациско-мотивациски програм;  
Лоцирање контејнери во таканаречени еко оази; Прекин на практиката, искршен 
контејнер на секој ќош и улица, со смет наокулу; Длабока искуствена анлиза за 
приоритет на надземни или подземни контејнери; Легислатива и најстроги 
казни за рушење на нормативите.
Стратешко тежнеење кон обновливи извори на енергија е еден од главните 
приоритети на општината.
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ЗА МАКЕДОНИЈА
ВРАЌАЊЕ НА СУВЕРЕНИСТИЧКИТЕ ВРЕДНОСТИ

За младите
V

Ревитализација и отворање на нови младински социјални центри во 
повеќе реони во општината         
Создавање содржини за дружење на младите во секој дел од општината, 
со систем на континуирано ажурирање на програмата.
Помагање на друштвени и спортски клубови во општината.
Создавање услови за развој и промоција на македонскиот фолклор.
Изградба на објекти за спорт и рекреација, дел и преку јавно-приватно 
партнерство.
Сукцесивно создавање услови во училиштата за едносменска 
настава.
Дополнување, измени и прецизирање на Законот за Игра на среќа и 
дислокација на казината и коцкарницте надвор од градот.  Прекин на 
воспоставената актуелна практика, коцкарници и обложувалници на секој 
чекор.
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ЗА МАКЕДОНИЈА
ВРАЌАЊЕ НА СУВЕРЕНИСТИЧКИТЕ ВРЕДНОСТИ

Социјална општина
V

Помош на социјално загрозените од општината.
Вклучување на младите и невработените во сервисите на општината за 
помош на социјално загрозените лица, како и лицата со посебни потреби.
Пренамена на средства од општината за социјално загрозените 
категории.
Поддршка и ревитализација на постоечките дневни  центри за лицата 
со  посебни потреби, но и отворање нови современи едукативни центри, 
игралишта, реквизити.
Промовирање на општествено одговорни компании, кои ќе ги помагаат 
социјално загрозените и жителите со посебни потреби, во повеќе аспекти.
Поттикнување на волонтерсвото, како дел од хуманото живеење.
Задолжително следење на одредени индикатори на нула толеранција 
на насилство и злоупотреба на деца во градинките, училиштата, на отворено.

Се стремиме за општини во кои сите жители ќе имаат еднакви хумани 
услови за живот.
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ЗА МАКЕДОНИЈА
ВРАЌАЊЕ НА СУВЕРЕНИСТИЧКИТЕ ВРЕДНОСТИ

IX
За отчетна, транспарентна општина, без луксуз и бахатост

Нов модел на управување со општините, управувачки менаџмент
Нов пристап во раководењето со општината, кој ќе даде долгорочна 
визија на развитокот на општината и градот.
Висок стандард на професионалци преку вработувања и обука.
Транспарентни јавни набавки со силен импaкт на социјални, економски, 
еколошки цели.
Структурална промена, демократизација  на принципите и вредносниот 
систем на управување со јавните претпријатија.
Професионално и совесно управување со заедничките добра.
Буџетот, отчетен, фискално транспарентен, се‘ до сите договори, 
отчетност.
Трнспарентно планирање на буџетот на јавните набавки, 
имплементација на проектите и управувањето со јавни средства.
Финансиска контрола на делувањето на претходниот градоначалник.

Новиот модел на управување со општините, управувачкиот менаџмент, 
обезбедуваат домаќинско работење на општините во полза на 
граѓаните.
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X
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училиштата, детските градинки, сите образовни установи, како и јавните 
претпријатија, со што  ќе се овозможи сопствено производство на струја.
Во подрачјата каде што нема парно греење да се  субвенционира 
проширување на мрежата. Крајната цел е приклучување на што поголем број на 
корисници, а со тоа и намалување на загадувањето.
Постепено преминување на целосно соларно улично осветлување. 
Регулирање на градската илуминација со цел намалување на светлинското 
загадување во градот.
Затворање на сите диви депонии. Високи казни за согорување отпад на 
несоодветно место. Мониторинг и алармирање за загадување на повеќе точки во 
општината, но и граѓанска иницијатива.
Прецизна законска легислатива и регулатива при изградба и рушење 
на објекти усогласена со заштита на животната и работната средина во 
непосредната околина.
Разрешување на загаденоста на воздухот во опшините мора да биде 
приоритет, посебно во зимскиот период. Итна изработка на опсежна 
физибилити студија за главните загадувачи на воздухот и почвата. Но и 
детектирање и казни на дивите загадувачи. 

Мониторинг со специјално опремени сензорни дронови за контрола на 
забранети горива.
Систем на прочистувачи на воздухот по искуствен пример од 
светските градови.
Проект на задолжително селектирање и одлагање отпад (обновлива 
суровина) преку сериозен едукативен, активациско-мотивациски програм;  
Лоцирање контејнери во таканаречени еко оази; Прекин на практиката, искршен 
контејнер на секој ќош и улица, со смет наокулу; Длабока искуствена анлиза за 
приоритет на надземни или подземни контејнери; Легислатива и најстроги 
казни за рушење на нормативите.
Стратешко тежнеење кон обновливи извори на енергија е еден од главните 
приоритети на општината.

ЗА МАКЕДОНИЈА
ВРАЌАЊЕ НА СУВЕРЕНИСТИЧКИТЕ ВРЕДНОСТИ

Зазеленување
XI

Сериозна ревитализација на постоечкиот зелен фонд и  нови зелени 
површини.

Посебно обновување на зелениот фонд на градските улици и булевари.

Забрана на сеча во градските средини но и ископ на канали  за разни 
инсталации на трасата на зелена дрвна линија.

Експлоатација на подземните води за парковско наводнување. Пилот 
систем, собирање дождовница.

Тежнеење за континуирано сериозно зазеленување на градот со дрвен 
фонд и парковско зеленило, со над 15 метри квадратни на жител, но и 
беспрекорно негово одржуваање.

Принцип на задолжително надоместување на изгубеното зеленило 
поради изградба на објекти, обврска на инвеститорите.

Беспрекорна хигиена на улиците, тротоарите, плочниците, парковските 
зеленила, дрворедите, фонтаните, клупите, кантите за отпад.
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ЗА МАКЕДОНИЈА
ВРАЌАЊЕ НА СУВЕРЕНИСТИЧКИТЕ ВРЕДНОСТИ

XII
За развојни економски зони

Општина со претприемнички дух
Во соодност со ГУП и ДУП на град Скопје, општините  и Просторното 
планирање на Македонија, мапирање на инвестициски зони во општини кои 
имаат интерес на инвестирање во соработка со инвеститори.
Транспарентна соработка со мали и средни претпријатија, како двигател 
на стопанството, со можност на самовработување  и претприемништво.
Поволности при вработување на жители од општината.
Општината партнер на стопанството, а не рекетар со казни.
Меѓусебна унапредена соработка во сите сегменти на делување, на  
општините во град Скопје, но и низ цела Република Македонија, во сите 
сегменти.
Интернационализација,  односно, воспоставените, но и проширени врски на 
економски контакти со збратимени и пријателски градови, за менување 
искуства, но и инвестициски вложувања.  
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ЗА МАКЕДОНИЈА
ВРАЌАЊЕ НА СУВЕРЕНИСТИЧКИТЕ ВРЕДНОСТИ

XIII
За општина во која нема да се дозволува
Сеопфатно Сексуално Образование

Со актуелните  реформи во образованието, кај нашите деца се‘ посуптилно и 
поагресивно навлегуваат туѓи идеологи и вредности. Сеопфатното сексуално 
образование ќе биде проткаено низ сите предмети во  основното образование, а 
со единствена цел да го измести детето од неговиот природен пол, да го одвои 
од семејството и да направи хаос во неговиот развој.

Една од најбитните обврски на секој РОДител, но и наРОД е да го 
заштити својот поРОД од туѓи, наметнати штетни влијанија. Такво е 
неолибералното Сеопфатно Сексуално Образование во корелација со 
трансродовото кое е спротивно на традиционалните вредности на 
семејството во Македонија. Преку Советите на општините, Родина 
Македонија целосно би се активирала за системско елиминирање на 
ова деструктивно, штетно влијание врз психо-физичкиот развиток на 
нашите деца.

Сериозна  заложба на научно издржани светски стандарди на 
наставна програма кои ќе бидат база на оформување и воспитување  
на здрави и среќни деца во општината, во државата.

Ревизија на учебниците и програмите  од прво до деветто одделение, 
нивна десексуализација и ослободување од инародна идеологија.
Подобрување и изедначување на условите за работа на учениците во 
училиштата во општината.

Бесплатен учебник за секое дете како неопходен услов за квалитетно 
стекнување знаење, а ИТ технологијата, инструмент за иновативна настава што 
ќе го помага учењето.

Изготвување план за непречерна и квалитетна работа на училиштата во 
услови на вонредна состојба, безбедна по здравјето на децата. Во конкретната 
пандемија се залагаме за природна имунизација, настава без маски, со физичко 
присуство.

Проекти и различни форми за подигнување на свеста и едукација на 
жителите на општината за јакнење на имунитетот. Поттик на подолг престој во 
природа, активно учевство во заштита на околината.

Организирање проекти за поттикнување на натпреварувачки дух во 
областа на знаењето, науката, спортот и иновациите.

Посебно внимание кон определени НВО организации и поединци за 
недозволено пласирње материлијали со прикриеност под родова еднаквост, а 
пласирање и демонстрирање деструкција и поттик на резигнираност и 
несигурност во развојот на младите лица.

Подобрување и изедначување на условите за работа на учениците во 
училиштата во општината.
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ЗА МАКЕДОНИЈА
ВРАЌАЊЕ НА СУВЕРЕНИСТИЧКИТЕ ВРЕДНОСТИ

XIV
За Општина без задолжителни вакцини 
и почитување на индивидуалните слободи и права

Со Уставот на Република  Македонија  и меѓународните конвенции е 
загарантирано правото на избор при медицинска интервенција. Нашата битка ќе 
продолжи и во општините, да го обезбедиме универзалното човеково право на 
избор, како и укинување на сите репресивни мерки, ковид сертификати итн.

За мирни часови од 22.00 до 07.00 часот

Беспекорно придржување на Законот за заштита од бучава во 
животната средина.

Редовни постапки според  изведените Правилници во однос на 
индикаторите на бучава, редовен мониторинг, инспекциски надзор.

Создавање здрави услови за животот на луѓето и заштита на животната 
средина од бучава.

Отстранување или намалување на штетните ефекти кои се последица од 
изложеноста на бучавата во медиумите и областите на животната средина.

Преземање мерки и активности, но и санкции за заштита од бучава 
која е наметната од блиската средина и предизвикува непријатност и 
вознемирување, посебно во часовите кои се време за одмор (22.00 – 
07.00 часот).
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Ова е  само дел од лепезата на заложбите кои ги предвидуваме 
за активно  делување во нивна идна имплементација во 
Општините.

Доаѓаме да ги  промениме  Општините,  како би ја промениле 
цела Македонија!

РОДИНА МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА НАРОДОТ! 
ТАКВИ СМЕ НИЕ!

СО СРЦЕ И ДУША ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДОСТОИНСТВОТО И 
ДОСТОИНСТВЕНИОТ ЖИВОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ И СИТЕ ЛОЈАЛНИ 
ГРАЃАНИ, КОИ СЕ ЧУВСТВУВААТ КАКО ДЕЛ ОД МАКЕДОНИЈА!

ЗА ПРОСПЕРИТЕТНА ОПШТИНА!
ЗА ПРОСПЕРИТЕТНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА!

РОДИНА ЈА ВРАЌА МАКЕДОНИЈА!
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ЗА МАКЕДОНИЈА
ВРАЌАЊЕ НА СУВЕРЕНИСТИЧКИТЕ ВРЕДНОСТИ
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