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ДАЈ СИ ШАНСА

#ШАНСАЗАЦЕНТАР

ЈАНА
БЕЛЧЕВА АНДРЕЕВСКА
jana.belcevaandreevska@gmail.com

КОЈА СУМ ЈАС?
Скопјанка, центарка, мајка и сопруга, другарка, електроинженер по вокација, човек опседнат со бројки и
знаење за просторни податоци, консултант за меѓународни и развојни институции, со искуство од
општински финансии, мерење на индикатори за развој на општини, локализирање на стратегиски цели за
развој на ООН со програмите и проектите на локалната власт.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Од активизам и протести и вонинституционална борба, со политичко учество се занимавам од своите
четириесетти, во момент кога почнав да размислувам дека нашето достоинство не им е важно на оние што
ги носат и ги креираат локалните политики. Не можев да поверувам дека се гласа и се прифаќа да се
живее во услови што се недостоинствени, нехумани и неквалитетни, а тоа да биде и „нормална“ околина на
децата. Сѐ уште сметам дека она што е добро, убаво, нормално, квалитетно мора да стане дел од животот
на моите, вашите и на сите деца во нашата средина, а не да се навикнуваат на „ненормалното“ прифаќајќи
го како неминовност.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Со чесна мисла, со свои принципи, црвени линии и најважно од сѐ, со верба и со идеали што водат кон
напредок, ќе влијаам за одлуки за заштита на јавниот интерес, квалитетот на живот, заштита на човекот,
неговите права и секојдневни животни потреби.

Д А Ј С И Ш А Н С А

ДИВНА
ПЕНЧИЌ
divnapencic@yahoo.com

КОЈА СУМ ЈАС?
Архитектка од 1994 година и професор на Архитектонскиот факултет во Скопје, Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.
Својата професионална кариера ја започнав работејќи кај истакнатиот турски архитект Џенгиз Бекташ во Истанбул, кој силно
влијаеше врз мојот начин на работа и перцепција на архитектурата. Пред започнувањето на академската кариера во 1998
година, работев во неколку приватни архитектонски студија, истражувајќи ја практиката. Предметите што ги предавам се од
областа на урбанизмот, со фокус на одржливиот урбан развој. Својот професионален ангажман дополнително го збогатувам
со соработка со невладиниот сектор и меѓународните организации (УНДП, Светска банка, ГИЗ, РЕЦ, Хабитат-Македонија),
работејќи на широк спектар проекти од: инклузивен дизајн, архитектонско наследство, одржливи градови, граѓанско учество,
итн. Најзначајните проекти во кои имам учествувано се: „Замисли град - дискусија за (отворање) на процесот на планирање
на градот“, „Незавршени модернизации - помеѓу утопија и прагматизам“, „Оживување на градските плоштади на балканските
градови“, „Студија за воспоставување еколошки коридори низводно реката Лепенец и Серава“, „Студија за одржлив урбан
развој на супстандардни населби“, „Модерна за деца“. Но најзначајна за мене е работата со НВО „Коалиција за одржлив
развој“, проектите и активностите што ги имаме остварено.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Досегашното владение на партиите сосема го измести фокусот на одговорностите и работата на локалната самоуправа. За
прашањата од интерес на локалната заедница и граѓаните, сметам дека треба да бидат одговорни граѓаните. Граѓаните
треба да се непосредно вклучени во креирањето на политиките за раководење и развој на општините, за детектирање на
проблемите и барање решенија, како и за раководење и контрола врз спроведувањето на донесените одлуки, програми и
проекти. Оттука, вклучувањето на советници што не му должат никому и не се врзани со партиски интереси за мене е
вистинската можност за менување на сликата, во позитивна смисла, и создавање граѓански општини.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Моето професионално искуство, но и искуството од активното дејствување како граѓанка што не чека некој да ѝ го направи
она што ѝ е потребно во нејзината заедница, туку се вклучува во планирањето и реализирањето, сметам дека можам
дополнително да го вложам во учество во советот на општината и да придонесам за подобро креирање, планирање,
мониторинг и реализација на подобра и поквалитетна градска средина.

Д А Ј С И Ш А Н С А

JAНЕ
ДИМЕСКИ
janedimeski5@gmail.com

КОЈ СУМ ЈАС?
Новинар и еколошки активист.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Смачено ми е да апелираме на разум онаму каде што го нема. Ако сакаме напредок, мора да се вклучиме.
Ако сакаме стандарди, мора самите да ги постигнеме. Ни претстојат тешки времиња во кои го немаме
луксузот да стоиме настрана. Мора да се подготвиме. Општината може да биде подобра. Животот може
да биде поубав. Мора самите да го сработиме тоа.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Да го посветам своето време на тоа како заедницата да биде поблиска, посилна и поздрава. Да
придонесам да ги сопреме узурпаторите. Да внесеме нови начини на работа и размислување. Да бидеме
отпорни и напредни. Да засадиме многу дрвја. Да бидеме заедно. Да бидеме почеток на една голема
промена.

Д А Ј С И Ш А Н С А

ВЛАДИМИР
ОГЊАНОВСКИ
vladimir.ognjanovski@gmail.com

КОЈ СУМ ЈАС?
Дебармаалски локал-патриот, татко на 3 деца и сопруг, а имам и куче. Роден и израснат на пазарче
Буњаковец. По професија сум фриленсер во подзнак. Заработувам од конференциски превод, ТВ-продукција
и раководење со граѓански проекти, а понекогаш сакам да си играм и на берза. Креатор и коавтор сум на
Фчерашни новости, а како преведувач имам преведувано за Европска Унија, Совет на Европа, Хашки
трибунал и за кој уште не. Во претходниот живот работев и како новинар и радиоводител во Радио урнебес и
Радио НОМА. По природа сум демократ и слободоумен. Се залагам секој да си го живее животот како што
сака. Отворен сум за нови идеи и сакам да слушнам туѓо мислење, иако можеби не се согласувам со него.
Сакам нови работи и секогаш ме интересира што има зад хоризонтот. Пасија ми се медиумите, економијата и
инвестициите. Од школо имам завршено Економски факултет во Скопје, постдипломски студии по
комуникации во САД и Дебармаалска улична академија… и никогаш не сум бил член на ниедна партија!

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Со Шанса за Центар се кандидирам затоа што ми е преку глава од Курто и Мурто. Затоа што мислам дека
заслужуваме да видиме нешто поразлично од она што било до сега. Затоа што знам дека екипата што се
собра околу оваа инцијатива не ја интересира личен профит, туку дека сака да покаже дека може и поинаку.
Затоа што секогаш ги обвинуваме луѓето што се во политиката дека се неспособни, а кога ќе нѐ прашаат - па
еве ти си способен, што не влезеш, викаме - „а..., мене не ме интересира политика“. Е па мене ме
заинтересира! Доста беше седење на трибини и викање „уа судија... тренер неспособен... не ве бива за ништо“.
Време е да се истрча на терен и да се покаже како треба!

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Сакам Центар да биде модерна населба, каде што ќе биде убаво да се живее... каде што граѓаните, а не
партиите, ќе одлучуваат како сакаат да им изгледа населбата. Сакам општината да се грижи за животната
средина, затоа што тоа е пресудно дали утре животот ќе ни биде квалитетен. Сакам општината моите пари да
ги троши домаќински. Сакам на децата да им оставам подобра средина од онаа во која јас живеам.

Д А Ј С И Ш А Н С А

БИЛЈАНА
ФИЛИПОВСКА
ТОДОРЧЕВСКА
bibacf@gmail.com

КОЈА СУМ ЈАС?
Дипломиран инженер архитект со професионална кариера повеќе од 40 години како проектант. Сѐ уште
активна професионално и општествено ангажирана со написи за урбаниот развој на градот во стручни
списанија и на социјалните мрежи за подигање на свесноста за значењето на струката во развојот на
животната средина и нејзиниот морален интегритет. Заложник на идејата за градби во контекст на
средината. Член на Академијата на архитекти при Асоцијацијата на архитекти на Македонија. Добитник на
наградата „Андреја Дамјанов“ за животно дело и на други професионални признанија.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Подолго ги следам заложбите на активистите што ја градат платформата Шанса за Центар. Градот Скопје,
а особено општина Центар, ја зголеми густината на населеност на сметка на квалитетот на живот и
уништување на јавниот простор. Треба да се сопре единствениот критериум за искористување на
градското земјиште како градежно земјиште, кое треба да оствари максимален профит без да се гради
концепт на одржлив развој на просторот, како потрошно и ненадоместливо добро.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Моето големо професионално искуство би го користела за сензибилизирање на јавноста за поактивно
учество во зачувување на просторот од понатамошно непоправливо загадување со необмислени
градежни зафати.

Д А Ј С И Ш А Н С А

АНГЕЛ
МОЈСОВСКИ
angelmojsovski2@gmail.com

КОЈ СУМ ЈАС?
Засегнат центарец што 33 години гледа како квалитетот на живот во општината преоѓа од подобар кон
полош. Љубител на зеленило, велосипедизам и стрипови. Активист и поборник за квалитетен живот,
здрава животна средина, еднакви права и можности за сите. Истражувач на јавни политики, со фокус на
јавната администрација и социјалните политики. Политиколог што го интересираат дејствувањето и
политизирањето на политичките партии, но не и членувањето во нив.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Затоа што квалитетот на живот во општината е драстично опаднат. Се виде дека функционирањето на
големите политички партии не дава резултат на локално ниво. Како поединци/граѓани, верувам дека
можеме многу повеќе да ги воочиме и да реагираме на секојдневните предизвици и проблеми со кои се
соочува општината. Ригидноста на големите политички партии не дозволува флексибилност на идеи во
функционирањето на општината, па затоа најдобар начин во овој момент да ги оствариме своите
потреби за подобар квалитет на живот е преку независна советничка листа. Верувам дека заслужуваме
повеќе од (неостварени) програми што нудат асфалти и улично осветлување.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Можам да придонесам за похуман Центар преку креирање зелени политики за зголемување на
зеленилото, намалување и смирување на сообраќајот, воведување нови велосипедски патеки и
зголемена грижа за животните во Центар.

Д А Ј С И Ш А НС А

СВЕТЛАНА
КАРБЕВСКА
svetlanakarbevska@gmail.com

КОЈА СУМ ЈАС?
Јас сум повеќегодишен граѓански активист што има желба и верба дека можеме заедно да ги подобриме
условите за живот во општина Центар. По професија сум доктор и се обидувам да ја подигнам свесноста за
поквалитетен живот и вклученост на секој од нас за да влијае и активно да придонесе во подигањето на
животните стандарди.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Верувам дека промената е во рацете на свесните граѓани и само со директно наше вклучување можеме да
направиме промена на подобро менаџирање со општината Центар. Верувам во тимот, кои се организиравме,
дека сме најдобрата шанса за Центар да биде навистина општина на хумани вредности и пример за другите.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Можам да се залагам за реализирање на програмите што се неопходни за безбеден и квалитетен живот во
маалата, на улиците, тротоарите, парковите, можам да сум во контакт со граѓаните за да ги чујам нивните
проблеми на живеење и да ги преточам во предлози до советот на општината. Можам и сакам да се
изборам за поголема доверба на жителите на Центар да се вклучат во заедничкото креирање на политиките
во општината.

Д А Ј С И Ш А Н С А

НАТАША
КОЛЕЌЕВСКА
ГЕОРГИЕВСКА
nkolekevska@gmail.com

КОЈА СУМ ЈАС?
Преведувач и толкувач од англиски/македонски јазик повеќе од 20 години. Претходно наставник.
Благодарение на мојата професија имам можност да се запознаам со многу прашања од различни области,
вклучително и за работата и проблемите на локалната самоуправа. Тоа секако не ме прави експерт, но во
духот на мојата професија секогаш сум отворена да научам и да се запознаам со нешто ново.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Затоа што со години велам дека за нешто да се смени треба да се почне од себе. Затоа што секогаш кога
некој бара некој нов, паметен, чесен во политиката ги прашувам зошто тие не се кандидираат (добивам
најразлични одговори, некои оправдани, а некои само изговори). Па можеби е време да одговорам позитивно
на сопственото прашање.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Можам да размислувам со своја глава, да се информирам убаво за да дојдеме до вистински решенија за сите
граѓани на општината, а не само да бараме изговори, и да одговориме на потребите на сите жители, не само
на одредени групи. Не можам да ветам дека во сѐ ќе успееме, ама секако вреди од петни жили да се
потрудам, а кога нема да успеам во нешто, да ја преземам одговорноста, без обиди за криење. Сакам да
поработам на градење солидарност меѓу граѓаните, за да ни е подобро на сите, бидејќи во општината, на
нашата улица, во нашата зграда, сите сме поврзани и зависиме едни од други, ни се допаѓало тоа или не.

Д А Ј С И Ш А Н С А

ЗОРАН
НИКОДИНОВ
znikodinov@gmail.com

КОЈ СУМ ЈАС?
Роден, израснат и сегашен центарец, со работно искуство во маркетинг/медиуми/продажба, како и
со широк круг на пријатели и познаници.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Бидејќи верувам во можноста да постои поинаква опција која може да понуди поинаков пристап за
општината.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Да дадам придонес во делот на подобрување на граѓанското живеење.

Д А Ј С И Ш А Н С А

КИРИЛ
СОТИРОВСКИ
kirilsotirovski@yahoo.com

КОЈ СУМ ЈАС?
Јас сум Кирил Сотировски, шумарски инженер, со потесна специјалност фитопатолог и универзитетски
професор на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ при УКИМ.
Освен тоа, имам познавања и од хортикултурата, како и други области поврзани со животната средина.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Во Шанса за Центар сме група истомисленици сплотени околу заедничко мото - на најзначајната и
најпрестижната општина во државата можеме да ѝ дадеме шанса единствено доколку им се
спротивставиме на политичките елити, и да престанат да им служат примарно на своите и на интересите
на „бизнис“ елитите. Центар е пред сѐ на центарци и најважно е да обезбедува барем пристојни услови за
живот на граѓаните, а не да биде сервис за администрацијата и вечно градилиште!

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Моите индивидуални познавања поврзани со хортикултурата и урбаното зеленило, како и моите
многубројни професионални и лични контакти со домашни и меѓународни експерти од пошироката област
на животната средина, се влогот со кој би им служел на граѓаните и на моите соборци од Шанса за Центар.
Оваа општина, нашето соседство, може многу брзо да биде убав пример за тоа како треба и како може да
се прероди една општина за кратко време и да се стави во ред.

Д А Ј С И Ш А Н С А

ИВАНА
ДРАКШИЌ
unexploded.ordnances@gmail.com

КОЈА СУМ ЈАС?
Ивана Драгшиќ е социолог, феминистка и верува во климатските промени. Со колешките од Плоштад
Слобода истражува и работи на теми како: заеднички ресурси, самоуправување, просторно планирање,
јавни простори, независна култура, екофеминизам и самоорганизација.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Затоа што сакам да придонесам за поинаков начин на планирање и одржување на животот во градот и
неговата инфраструктура. Ме интересира создавање нови институции и протоколи на грижа, јавни
политики и култура, кои негуваат праведен и квалитетен живот со редефинирана визија за тоа што е
квалитет.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Да придонесам во воведувањето принципи на работа што се базирани на докази, вистински, праведни и
рационални; да учествувам во носење јавни политики што ги земаат предвид неизбежните и одредувачки
параметри: климатската катастрофа и социјалните и економски неправди што ги предизвикува; но и да
продолжам со активно дејствување во создавањето динамичен културен локален живот.

Д А Ј С И Ш А НС А

ДАРКО
РАДУЛОВИЌ
radulovic09@gmail.com

КОЈ СУМ ЈАС?
Дипломиран на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Работам како професионален тренер
по кошарка... Целиот живот ми е поврзан со спортот, што како спортист, што како тренер. Имам големо
искуство во работата со лица со интелектуална попреченост, преку Специјална Олимпијада Македонија,
каде што волонтирам од 2004 година и сум лиценциран тренер.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Сметам дека сите активисти овде се директно засегнати со проблемите во функционирањето и живеењето
на Центар и имаат искрени намери да ја направат општината подобро место за живеење, со реални цели и
замисли.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Од аспект на мојата експертиза, најважно е да го подобриме квалитетот на живеење во Центар, а тоа
подразбира да го подобриме здравјето и благосостојбата на сограѓаните. Тоа би требало да ги опфати сите
старосни групи на жители, од децата во градинките и нивните услови за работа, создавање здрави навики
кај младите, преку најпродуктивната старосна група на населението, со создавање реални услови за спорт
и рекреација, до најстарата група на граѓани, со давање квалитетни совети и услуги околу задржување на
нивното здравје и обезбедување клима за нивна благосостојба.

Д А Ј С И Ш А Н С А

ДАНИЦА
ПАВЛОВСКА
cigipavlovska@gmail.com

КОЈА СУМ ЈАС?
Се доживувам како мајка, сопруга, архитектка/планер, граѓанска активистка посветена на искористување на
стекнатото долгогодишно искуство за општо добро. Мојот повеќедецениски општествен ангажман ги
потврдува моите лидерски и организациски способности (на пример: раководен државен службеник,
претседател на ААМ, иницијатор на повеќе граѓански акции како за ГТЦ, Универзална, ф-ка Треска).

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Сметам дека моето севкупно искуство (животно и професионално) може да биде во функција на
подобрување на квалитетот на живеењето на мојата заедница. Иако не сум политичар, би сакала да влијаам
на политичките процеси и да придонесам со својот чесен и етички пристап.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Промислувачки и одговорно можам да дејствувам во сите сфери во надлежност на локалната самоуправа, а
особено во разгледувањето на темите поврзани со просторот и животната средина, како и во решавањето на
актуелните препознаени проблеми во секојдневниот живот на заедницата. Од позиција на советник би се
залагала за примена на принципот на одржливост, високо почитување на јавниот интерес, честа отчетност
пред граѓаните и транспарентност во работењето на сите структури на општината.

Д А Ј С И Ш А НС А

ИВОНА
ТАТАБИТОВСКА
КОЛЕВСКА
ivona81@gmail.com

КОЈА СУМ ЈАС?
Раководител сум на студентскиот оддел при Градежниот факултет во Скопје, 15 години. Жител на општина
Центар од раѓање, која со моето растење се стеснува од аспект на простор за слободно движење - што е
мојот мотив за вклучување во оваа иницијатива. Имам дипломирано на Економскиот факултет,
финансиски менаџмент, и магистрирано на Градежниот факултет, менаџмент со недвижности. Мајка и
пријател, во секоја ситуација.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Како жител на Центар, со мојата фамилија, опкружување и работно место во Центар, некогаш
размислувам дека се движам во затворен простор, од точка до точка. Општина Центар гордо треба да е
репрезент во чистота и среденост на еден град, но реалноста е многу поинаква. Низ призмата на очите на
мајката со количка со близнаци, на повозрасните родители, на комшијата со инвалидитет, на децата желни
да поиграат на тревник/плочник пред зграда, се кандидирам за Шанса за Центар за слободни тротоари,
повеќе зеленило, слободно движење, побезбедни улици, ограничување на брзината на улиците, употреба
на иновации за подобар живот, воопшто.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Со активно учество во следење на состојбите во градското опкружување, комуникација со граѓаните, може
да ги оствариме нивните потреби. Секојдневното користење на просторот и судирањето со низата
проблеми со комуналниот отпад, окупираните тротоари, уништените училишни дворови и објекти,
придонесуваат и секојдневно да размислувам како до решение на тие проблеми, воведување ред и право
на слободно движење за секој граѓанин во општината.

Д А Ј С И Ш А Н С А

МАРИЈА
ШИШОВСКА
marijashish@gmail.com

КОЈА СУМ ЈАС?
Како дипломиран машински инженер, во изминатите 8 години работам на различни проекти за заштита на
животната средина и намалување на нашето негативно влијание врз животната средина. Од 2015 година
се вклучив во движењето „Во одбрана на Дебар Маало“, а подоцна и во здружението „Здравје пред профит
во Центар“.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Сметам дека граѓаните и граѓанките треба активно да се вклучени во донесувањето одлуки на кој начин ќе
се управува со општината. Ние сме тие што секојдневно се соочуваат со одредени проблеми во општината
и активно можеме да придонесеме за наоѓање решенија за отстранување на тие проблеми. Токму поради
тоа се кандидирам со Шанса за Центар.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Можам да придонесам за подобар и почист Центар. Сметам дека ни се потребни нови политики за
управување со отпадот, заштита на животната средина и почиста животна средина. Преку моето
досегашно професионално искуство, можам да придонесам во креирање на соодветните политики. Како
советник, исто така, ќе се борам за поголема безбедност на велосипедистите и пешаците во сообраќајот.

Д А Ј С И Ш А Н С А

МИЛЕВА
ЗЛАТАНОВИЌ
mikizlat@yahoo.com

КОЈА СУМ ЈАС?
Милева (Мики) Златановиќ, родена центарка, дипломиран правник, долгогодишна новинарка, од неодамна пензионерка.
Граѓански активист, екологист, правдољубива личност и голем професионалец. Во мојата кариера како новинар, долги
години бев уредник на Скопска (градска) рубрика во дневниот весник „Нова Македонија“, што ми овозможи да стекнам
знаења како функционира локалната самоуправа, да се соочам и фатам во костец со сите градски проблеми. Една сум од
основачите на сега државната манифестација „Денови на пролетта – денови на екологијата“, што скромно со група
новинари ја почнавме 1990 година, со која го стекнав знаењето за екологијата, чистата животна средина и што значи тоа за
еден град. Како главен уредник на „Порта3“, дружејќи се со наши и странски архитекти, градежни инженери, имав прилика
поподробно да научам што е урбанизам, урбанистичко планирање, воопшто архитектура, градежништво. Како член на
неколку невладини организации, особено долгогодишната активна работа во „Коалиција за одржлив развој“ Скопје, стекнав
големо знаење и искуство во областа на односи со јавноста, ПР-маркетингот, организирање настани, реализација на
проекти. Иако пензионерка, не значи дека ќе се пензионирам од јавниот живот. Подготвена сум за нови предизвици.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Општина Центар како централно градско јадро на главниот град заслужува шанса. Toa е место на сите најзначајни
општествено-политички и културни збиднувања. Токму поради тоа општина Центар заслужува свежа крв, интелектуална
сила, која ќе го смени начинот на живеење и размислување. Напуштање на старата шема две партии, кои постојано
меѓусебно се обвинуваат, притоа не обидувајќи се доволно да ги вратат работите на нормален колосек. Свежата сила не
значи само младост, туку искуство, познавање од повеќе области, но и живеење во центарот на Скопје. Општината
заслужува повеќе зеленило, подобро урбанистичко планирање, ставање крај на дивеењето на инвеститорите под закрилата
на моќта и моќниците, во име на квадрат повеќе, трајно спречување на градењето на диво. Централното градско јадро е и
повеќе од осакатено, осквернавено и токму затоа тука е Шанса за Центар, како коректив на досегашните политики.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Би работела на подигање на јавната свест за тоа што значи јавен простор, зелена површина, парк, каква треба да е
хигиената на јавните површини. Но и подобрување на културниот живот, интересирањето на пензионерите за сѐ што се
случува во општината. Поголема интеракција со жителите и детектирање на проблемите што ги мачат, што е теренска
работа. Решавање на проблемите, по можност во соработка со повисоките инстанци на власт, но и со самите граѓани, кои
треба да се свесни за својата моќ. Подигање на повисоко ниво на значењето на референдумот, како моќна алатка во
решавањето на прашањата што нѐ засегнуваат. Вклучување на сите, од 7 до 77 години, во работењето на месните
канцеларии, како основна клетка на локалната самоуправа, што подразбира теренска работа и секојдневен контакт со
граѓаните.

Д А Ј С И Ш А Н С А

БОЖИДАР
КОЧОСКИ
mdbozidar@gmail.com

КОЈ СУМ ЈАС?
Еден сосема обичен жител на Центар чие секојдневие е тесно поврзано со функционирањето на целата општина.
Работам како доктор во Клиничкиот центар и редовен шетач на 2-годишната ќерка. Покрај образованието на
Медицинскиот факултет-Скопје, стекнав знаења и вештини во областа на менаџментот (EMBA) на факултетот Шефилд.
Освен редовните обврски на Клиниката за хематологија, активно ги застапувам правата на младите лекари и
специјализанти, преку невладина организација.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Да бидам доволно јасен и гласен за проблематичното секојдневие на центарци да биде соодветно артикулирано, а
креативните решенија да бидат убаво образложени и научно аргументирани. Само активната партиципација во
решавањето на проблемите може да донесе посакуван резултат. Желбата за подобрување на општината е основната
причина да му се придружам на енергичниот тим на „Шанса за Центар“.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Да ги вложам мојата енергија и знаење во креирање похумана средина за живеење. Заедно со тимот да ги
препознаеме и да ги посочиме негативните појави во општината, кои директно влијаат на квалитетот на животот и на
здравјето на моите сограѓани и да понудиме решенија за подобрување на состојбата. Јасно е дека некои од нив
(бучавата, отпадот, загадувањето на воздухот...) го зголемуваат ризикот од респираторни и кардиоваскуларни
заболувања, го зголемуваат бројот на карциноми. Само со наша активна партиципација како граѓани или како
контролори на работата на општинските власти можеме да донесеме позитивна промена. Грижата за здравјето на
нашите сограѓани е приоритет во моето размислување и дејствување и сакам тоа да го пренесам на локално ниво со
примена на различни алатки и активни мерки.

Д А Ј С И Ш А Н С А

ГАЛА
НАСЕВА
galanaseva@gmail.com

КОЈА СУМ ЈАС?
Гала Насева (1992, Скопје) е магистер по правни науки. Во моментов ја завршува втората магистратура по
родови студии. Работи како правен консултант во Музејот на современа уметност и е коосновачка на
мултијазичниот веб-сајт Платформ, посветен на екоактивизам, женските права и ЛГБТИ-заедницата на
Западен Балкан.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Со Шанса за Центар имам можност да придонесам кон подобрување на секојдневието на граѓаните и да ги
адресирам најалармантните проблеми со кои нашето општество се справува на секојдневно ниво. За да
стане нашето општество поинклузивно, потребно е сите граѓани да имаат еднаква можност да придонесат
кон секојдневни позитивни промени.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Да придонесам во имплементацијата на ЕУ-легислативата во домашната легислатива, особено законските и
подзаконските правни акти посветени на климатските промени, одржливиот развој, урбанизмот, женските
права и правата на лицата со попречености.

Д А Ј С И Ш А Н С А

ТОНИ
ЛЕВАКОВИЌ
tlevajkovic63@gmail.com

КОЈ СУМ ЈАС?
Јас сум Левајковиќ Тони. Роден во Дебар Маало и сведок на промените што се случија во него и во
општина Центар. Запознаен сум со сите проблеми со кои се соочуваат граѓаните на општина Центар и
сигурен сум дека можам да дадам придонес во остварувањето на целите на оваа иницијатива.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Незадоволен сум од досегашното менаџирање од страна на политички поставени ликови, кои водат само
партиски политики и се грижат за своите лични интереси, а потребите на граѓаните секогаш се во втор
план. Сметам дека како староседелец ги познавам потребите на моите сограѓани и би можел да дадам
придонес во развојот на општина Центар.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Можам да бидам гласот на граѓанинот.

Д А Ј С И Ш А НС А

АЛЕКСАНДАР
АПОСТОЛСКИ
aleksandar.apostolski@gmail.com

КОЈ СУМ ЈАС?
Компјутерските системи и мрежи се мој предизвик.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Комплетно да ја дигитализираме општината. Со тоа ќе го заштедиме времето на граѓаните, а и на
општината.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Да го сослушам секој граѓанин на нашата општина. Да го упатам на соодветно место за решавање на
неговиот проблем, барање ... Секако, настанот ќе биде евидентиран и ќе се очекува позитивно решение.

Д А Ј С И Ш А Н С А

ПЕТАР
БОШЕВСКИ
eko_misija@hotmail.com

КОЈ СУМ ЈАС?
Долгогодишен граѓански активист на полето на екологијата, со посебен афинитет кон заштитата на
природата. Основач на еколошко друштво „Еко-мисија“, учесник во многу акции за пошумување и чистење на
Водно, учесник на јавни дебати за еколошки прашања, но и на протести против загадувањето на воздухот,
против минувањето на гасоводот преку Водно.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Кај партиските претставници во советот на општините постои тенденција предност да им даваат на личните и
партиските интереси - на штета на јавните интереси. На претставниците на Шанса за Центар единствениот
приоритет ќе им бидат интересите на граѓаните. Јас сакам да помогнам во тоа.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Ќе се залагам за општина Центар по мерка на човекот, со што повеќе зеленило, без дивоградби и без
сообраќаен метеж.

Д А Ј С И Ш А Н С А

ЗОРАН
ПЕТРОВСКИ
zoran.zep@gmail.com

КОЈ СУМ ЈАС?
Историчар на уметноста, кустос и еден период директор на Музејот на современата уметност. Повеќегодишниот проект
и меѓународен конкурс “Кале, културна тврдина“ (https://bit.ly/3E8UDH1; и https://bit.ly/2X9KCs6), и проектот
“Ослободување на просторот“ што беше претставен на Биеналето во Венеција (https://bit.ly/38Xe2ML) се некои од моите
последни професионални ангажмани што се однесуваат на архитектурата, јавните простори, урбаната култура и
квалитетот на животот во Центар.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Граѓанската контрола врз коруптивното владеење и искористување на политиката и администрацијата за партиски и
лични цели мора да стане постојана пракса, ако сакаме после 30 години лаги и злоупотреби нешто навистина да се
промени. Верувам дека Шанса за Центар, предводена со енергијата и знаењето на кандидатите е собир на луѓе без
политикантски и користољубиви цели и дека ако добие поддршка од мнозинството истомислечки граѓани ќе може
активно да влијае во позитивното и правично практикување на власта.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Мојот приоритет, лично или преку Шанса за Центар e зачувувањето и развивањето на скопското Кале како јавен а не
диво приватизиран простор. Втора цел, залагањето за балансиран развој на градежништвото, инфраструктурата и
одржувањето на чиста средина. Трета цел, култивирање на јавните простори на О.Ц. во синергија меѓу уметноста,
архитектурата и граѓанската партиципативност. И конечно, да се постави прашањето дали после 1963 и 2014, центарот
на Скопје може да го премине паланечкиот праг и вистински да се модернизира со поголеми, визионерски и
интернационални проекти?

Д А Ј С И Ш А Н С А

ЉУБИЦА
ИВАНОСКА

КОЈА СУМ ЈАС?
Пред се' баба на 4 внуци, горда мајка на ќерка и син. Економист со 35 год.стаж во голема фирма, што своето работно и
животно искуство би го применила, секако во позитивна насока, заедно и во соработка со своите сограѓани, градејќи
едни похумани и поискрени човечки релации.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?
Размислував многу и се решив и се решив за ова, само со една цел, да знам дека во мојот живот сум се заложила и
обидела, колку сум можела, да го направам, макар за трошка, животот во оваа наша, прекрасна земја и град, поубав,
поквалитетен... Па децата и внуците да не ни се иселуваат!!

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?
Убаво подредените прашања, во склад и делумно и на ова се одговорени! Пред се' ќе се заложам за поквалитетен
живот во сите сфери, посебно во секојдневните човечки односи и проблеми, застапувајќи ги сите старосни групи.
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