


01. ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ПРАВОСУДСТВОТО!

Модел за прочистување
Ревидирање на досиеја 
Транспарентно и отчетно јавно обвинителство
Проверка на имотна состојба на судии и обвинители
ЕУ механизам за предмети со висока корупција

✓
✓
✓
✓
✓



02. ОТЧЕТНА ВЛАСТ ВО БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА!

Продолжување на воспоставениот стандард за отчетност
на сите функционери на сите нивоа на власт
Условување на финансиски надоместоци кон
општини со зголемена отчетност

✓

✓



03. ХРАБРИ ЧЕКОРИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА!

Институции што не загадуваат до 2024
20 пати поголеми казни за загадувачите 
Формирање комунална полиција и еко патроли
Повеќе заштитени природни богатства

✓
✓
✓
✓



04. МАСКА, ДИСТАНЦА И ВАКЦИНА ПРОТИВ КОВИД-19!

Бесплатна вакцинација за граѓаните
Го јакнеме јавното здравство
Економски пакети за закрепнување на економијата

✓
✓
✓



05. КАНАБИСОТ – ЛЕК И ЕКОНОМСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ!

Проширување на листа на дијагнози за медицински канабис
Декриминализација преку измена на КЗ
Отворена дебата за легализација

✓
✓
✓



06. НОВА МАКЕДОНСКА ЕНЕРГЕТИКА 

Засилено темпо на гасификација на домаќинства и компании
ТЕЦ Осломеј станува сончева електрана
ТЕЦ Неготино станува гасна електрана
Изградба на ветерен парк – Богданци 2
Продолжуваме во следната фаза за проектот Чебрен

✓
✓
✓
✓
✓



07. ГРАДИМЕ И СЕ ПОВРЗУВАМЕ

Модернизација на Коридор 8 – клучен капитален проект 
937 милиони денари за изградба и 
реконструкција на канализации и водоводи
615 милиони денари за изградба и 
санација на локални улици и патишта

✓
✓

✓



08. ПОПИС 2021

Попис во првата половина од 2021 година
Пописот не е политичко прашање, туку статистичка операција
Дигитализиран попис

✓
✓
✓



09. СТОП ЗА ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ

Здружена борба со професионалните медиуми и 
граѓанските организации против дезинформациите, 
говорот на омраза и хибридните напади
Заедничка борба со НАТО против сајбер напади

✓

✓



10. НОВИ ЕКОНОМСКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

Дополнувања на Законот за данок на имот
Законски можности за легализирање на 
автомобилите со странски таблички
Ставање во функција на кеш парите што се 
чуваат дома или на парите од заштеда или добивка

✓
✓

✓


