Zgjedhjet Lokale 17 tetor 2021

PLATFORMA
e Listës “Më mirë për Tetovën”
për këshilltarë në Këshillin Komunal

Transparencë dhe llogaridhënie
Ambient të pastër dhe hapësira të gjelbra
Urbanizëm me planifikim të qëndrueshëm

PSE KËSHILLI KOMUNAL?
Të nderuar Tetovarë,
Në këto zgjedhje Këshilli i Komunës ka rëndësi të veçantë si asnjëherë deri më
sot. Mbyllja e komunës ndaj qytetarëve ka krijuar nivel të lartë mosbesimi ndaj
pushtetit lokal.
Këshilltarët zakonisht kanë qenë kuadro partiake dhe anonime, te cilët kan votuar sipas urdhërave partiake, për interesa grupore, e në dëm të qytetarëve.
Sot jemi para jush, me një ekip njerëzish me integritet e profesionistë të
dëshmuar që do t’i japim një kahje të re Tetovës. Duam t’ua prezantojmë Platformën tonë për zgjedhjet lokale 2021 e cila ka tre shtylla kryesore:
transparencën dhe llogaridhënien; ambientin e pastër dhe hapësirat e
gjelbra publike dhe qytetin me plan urbanistik të qëndrueshëm.
E ardhmja ka filluar: Rretho numrin 93.
Më mirë për ty. Më mirë për Tetovën!

TRANSPARENCË DHE
LLOGARIDHËNIE
Transparenca dhe llogaridhënia në
nivel lokal do të plotësohet nga plani
ynë për rritje të pjesëmarrjes qytetare
nëpërmjet platformave inovative, si
faktor kyç në përgatitje të strategjive,
programeve dhe buxhetit vjetor.

•
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Transparencë dhe llogaridhënie
Transparenca, llogaridhënia dhe
mbajtja e përgjegjësisë janë principet themelore mbi të cilat ushtrohet
qeverisja e mirë.
Qeverisja e mirë në kontekstin lokal
nënkupton menaxhimin e resurseve
ekonomike dhe sociale të komunës,
gjithmonë, duke marrë parasysh
nevojat dhe problemet e banorëve
të komunës, si dhe palëve të
ndryshme të interesuara.
Këshilli Komunal paraqet organin
përfaqësues, vendimmarrës dhe
mbikëqyrës në vetëqeverisjen lokale
dhe si i tillë luan rolin kryesor në:

•
•

•

Përfaqësimin e nevojave dhe interesave të qytetarëve;
Miratimin e vendimeve me rëndësi jetike për mbarëvajtjen e punës
së Komunës, organeve dhe ndërmarrjeve të themeluara nga Komuna;
Mbikëqyrjen e punës së organeve
komunale, realizimin e planeve
dhe programeve të propozuara
nga Komuna, e të miratuara nga
vet Këshilli.

Këshilltarët e iniciativës #MëMirëPërTetovën do të angazhohen për

transparencë dhe llogaridhënie duke
shfrytëzuar të gjitha mekanizmat e
garantuara me Kushtetutën e Republikës së Mqedonisë së Veriut, ligjin për
vetëqeverisje lokale, dhe të gjitha ligjet
tjera dhe aktet nënligjore që garantojnë këtë të drejtë, si dhe praktikat pozitive të vendeve nga rajoni e më gjerë.
Këshilltarët e iniciativës #MëMirëPërTetovën, si përfaqësues të qytetarëve
dhe ndërmjetësues në artikulimin e
nevojave dhe kërkesave të tyre, do të
jenë në komunikim të vazhdueshëm me
qytetarët për:

•
•
•
•
•

Informim të qytetarëve për mbledhjet e Këshillit dhe pikat e rendit të
ditës;
Shpallje në faqen e internetit nga
ana e organeve komunale: të datës,
kohës dhe rendit të ditës për çdo
mbledhje të Këshillit, së paku një
javë para mbajtjes së mbledhjes;
Insistim që organet komunale të
shpallin në faqen zyrtare vendimet,
konkluzionet, si dhe proçesverbalet
nga mbledhjet e mbajtura të Këshillit;
Përcaktim të hapësirave nga ana
e Komunës, ku qytetarëve do t’u
mundësohet takim direkt me këshilltarët në ditë të caktuar të javës;
Përcjellje të drejtpërdrejtë (audio-video) të mbledhjeve të Këshil-
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•
•
•
•

•
•

•
•
•

lit dhe ndjekja e tyre nga ana e
qytetarëve përmes kanaleve që
mundësojnë këtë, të siguruar nga
ana e organeve komunale;
Nxitje të qytetarëve për pjesëmarrje
aktive gjatë mbledhjeve të Këshillit;
Nxitje të qytetarëve për propozime
prioritare për nevojat e tyre;
Organizim të forumeve projektuese
dhe buxhetore për prioritizimin e
nevojave të qytetarëve;
Konsultim me qytetarët dhe palët
e interesuara gjatë përpilimit të
planeve dhe programeve vjetore në
fushën e arsimit, sportit, rekreacionit, kulturës, mbrojtjes sociale,
mbrojtjes shëndetësore, zhvillimit
të ekonomisë lokale, bashkëpunimit me organizatat joqeveritare dhe
lëvizjet qytetare;
Inicim për përgatitje të strategjive
për zhvillim të turizmit në Tetovë dhe
rajonin e Pollogut duke përdorur
mekanizmat për bashkëpunim ndërkomunal dhe ndërkufitar;
Përgatitje dhe miratim të buxhetit
vjetor, bazuar në kapacitetin fiskal
të komunës, për të parandaluar
krijimin e borxheve të paarsyeshme,
gjithmonë duke pasur prioritet nevojat reale të qytetarëve;
Elaborim të detajuar të planeve dhe
programeve vjetore nga organet
dhe ndërmarrjet komunale gjatë miratimit të buxhetit vjetor dhe ndjek
ja e realizimit të tyre;
Krijimin e planit vjetor për furnizime
publike dhe ndjekje të realizimit të
planit;
Përkushtim të veçantë ndaj revizion-

•

it dhe punës së njësisë për revizion
të brendshëm dhe ndjekjes së implementimit të rekomandimeve nga
raportet e revizionit;
Informim të qytetarëve për të gjithë
vendimet, aktivitetet, nismat, rezultatet nga puna e Këshillit dhe organeve komunale.

Për këshilltarët e iniciativës
#MëMirëPërTetovën, transaprenca,
llogaridhënia dhe përfshirja e qytetarëve në punën e Këshillit, Komunës,
organeve dhe ndërmarrjeve komunale,
paraqet shtyllën kryesore për qeverisje
të mirëfilltë dhe vendimarrje të përqëndruar në nevojat dhe kërkesat e qytetarëve.
Këshilltarët e iniciativës #MëMirëPërTetovën, gjatë mandatit të tyre si
përfaqësues të qytetarëve në Këshillin
Komunal, do të shfrytëzojnë të gjitha
mekanizmat e mundshëm për të arsyetuar besimin që u është dhënë. Këtë
zotim dhe obligim, këshilltarët e iniciativës #MëMirëPërTetovën, do ta
realizojnë me përkushtimin maksimal,
integritetin dhe profesionalizmin e tyre
personal, duke synuar të vetmin qëllim
- TA BËJMË TETOVËN QYTET!
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AMBIENT TË PASTËR DHE
HAPËSIRA TË GJELBRA
Këto zgjedhje janë për rritje të
mirëqenies njerëzore në qytetin e
Tetovës. Strategjia jonë ka për qëllim
sigurimin e ujit të pijshëm, ajrit të
pastër, ambientit të pastër, dhe
hapësirave të gjelbra si elemente
thelbësore jetike.

•
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Ambient të pastër dhe hapësira të
gjelbra
Komuna e Tetovës dominohet kryesisht
me mungesë të ujit të pijshëm, ambientit të pastër dhe hapësirave të
gjelbra. Iniciativa #MëMirëPërTetovën
do të përkushtohet në përmirësimin e
kësaj gjendje duke propozuar zgjidhje
konkrete për të siguruar një jetë më të
mirë për qytetarët e saj.
Iniciativa #MëMirëPërTetovën, për
të siguruar një ambient të pastër dhe
hapësira të gjelbra, do të fokusohet
kryesisht në këto pika:

•

Ujë të pijshëm
o Furnizim të pandërprerë të qytetit me ujë të pijshëm;
o Gjetja dhe mirëmbajtja e burimeve natyrore të ujit dhe mbikëqyrja e
cilësisë së ujit në burim, gjatë përçimit
dhe konsumimit;
o Testim të pikave të dobëta në
sistemin e ujësjellësit dhe sanim të
pikave që nuk i përmbushin standardet
bashkëkohore.

•

Ambient të pastër
o Rishikim i praktikave aktuale të
mbledhjes së mbeturinave dhe krijim të
një sistemi funksional që ofron zgjidhje
afatgjate për menaxhimin e mbeturinave;
o Trajtim dhe klasifikim të mbeturinave të amvisërisë me metodologji

adekuate për riciklim të mbeturinave;
o Pastrim të rrugëve me makineri
bashkëkohore, të njohura si makineri
thithëse, me të cilat do të reduktohej
sasia e pluhurit dhe papastërtisë në
rrugët e qytetit;
o Larje të rregullt të rrugëve me ujë
teknik në gjithë bulevardet kryesore
dhe në gjithë lagjet e komunës.

•

Ajër të pastër
o Matje të rregullt të cilësisë së
ajrit dhe mbledhje e të dhënave statistikore për ruajtjen e ambientit;
o Monitorim të emetimit të gazrave
të dëmshëm që burojnë nga transporti
i qytetit, aktiviteteve ndërtimore, dhe
industrisë në Komunën e Tetovës.

•

Trafik të organizuar
o Zgjidhje të kaosit në trafik dhe
analizim i mundësisë për harmonizim të lëvizjes së këmbësorëve dhe
biçiklistëve;
o Largim të automjeteve të papërdorshme, të parkuara në trotuare dhe
hapësira tjera publike, të cilat e pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe
të automjeteve tjera aktive në trafik;
o Zvogëlim i zhurmës dhe identifikim i zonave me qarkullim të lartë të
makinave, biçikletave, këmbësorëve;
matje e zhurmës nëpër zona ku qarkullimi është i lartë dhe propozim
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për zona të qeta në bazë të analizave
paraprake.

•

Transport
o Transport i mirëfilltë publik duke
zvogëluar qarkullimin e veturave nëpër
qytet, në suaza të kornizës ekzistuese
ligjore.

•

Hapësira të gjelbra
o Zona të lira nga automjetet dhe
parqe të gjelbra në qytet;
o Qasje në hapësira të gjelbra për
qytetarët dhe planifikim të mirëfilltë
për sigurinë dhe mosuzurpimin e parqeve të gjelbra.
Për pikat e lartpërmendura, Iniciativa
#MëMirëPërTetovën do të propozojë që Komuna e Tetovës të përpilojë
një draft lutje për pjesëmarrje në iniciativën Evropiane ‘’GREEN CITIES
FIT FOR LIFE’’. Një propozim i tillë
do t’i jep komunës një mundësi reale
për të investuar në një ekosistem të
gjelbër dhe të ketë qasje në fonde të
ndryshme ndërkombëtare, që të mund
dalëngadalë të transferohet prej një
qyteti me ambient të ndotur dhe infrastrukturë joadekuate, në një qytet
me ambient të pastër dhe hapësira të
gjelbra.
Këshilltarët e iniciativës #MëMirëPërTetovën do të fokusohen në hartimin e
një plani dhe propozimin e menjëhershëm të zgjidhjeve për çështjet jetike
për qytetarët e Tetovës, siç është uji i
pijshëm, ambienti i pastër dhe hapësirat e gjelbra.
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URBANIZËM ME
PLANIFIKIM TË
QËNDRUESHËM
Qytetit i ofrojmë zgjidhje të integruara
për zhvillim të qëndrueshëm
nëpërmjet planifikimit hapësinor
të qëndrueshëm, transportit dhe
lëvizshmërisë së qëndrueshme,
sigurimit të hapësirave për personat
me nevoja të veçanta, digjitalizim të
shërbimeve dhe krijimit të qendrave
rinore.

•
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Urbanizëm me planifikim të
qëndrueshëm
Vizioni i iniciativës #MëMirëPërTetovën është për një komunë
gjithëpërfshirëse, ku planifikimi dhe
zhvillimi i komunës së Tetovës do të
burojë nga nevojat e komunitetit. Kjo
do të mundësojë shndërrimin e qytetarit nga një pranues pasiv i shërbimeve publike, në kontribues kryesor
për zhvillimin e mjedisit të komunës së
Tetovës. Iniciativa, si pjesë e Këshillit
Komunal, do të angazhohet që të jep
propozime dhe zgjidhje për pikat në
vijim:

•

Planifikim të qëndrueshëm urban
o Debat me qytetarët dhe institucionet rreth planit të ri gjeneral urbanistik të Tetovës, ku do parashihet
zgjerimi i kufijve aktual dhe planifikimi
i qytetit me qasje inkluzive;
o Analizë të mirëfilltë dhe qasje kritike rreth miratimeve të planeve
urbanistike dhe projekteve zhvillimore
të fshatrave që i takojnë komunës së
Tetovës.

•

Transport - lëvizshmëri e qëndrueshme
o Qasje proaktive në zgjidhjen e
problemeve ekzistuese në komunikacion urban dhe planifikim të rrugëve
dhe parkingjeve, si pasojë e rritjes së
madhe të automjeteve;
o Përmirësim të elementeve përc-

jellëse në kuadër të transportit publik,
sipas standardeve të sigurisë, të funksionalitetit dhe atyre estetike;
o Krijim të korsive të sigurta dhe të
standardizuara për çiklisët në qytet.

•

Ndërtimet e egra dhe uzurpimi i
hapësirave publike
o Miratim i planeve të detajuara
urbanistike me prioritet për blloqet
brenda qytetit, duke ofruar mundësi
që qytetarët të ndërtojnë sipas planit
dhe jo pa dokumentacion përkatës;
o Lirim i hapësirave publike nga
individë të caktuar, që do të jenë në
shërbim të gjithë qytetarëve - e mira
kolektive mbi interesin individual.

•

Sigurim të hapësirave për personat
me nevoja të veçanta
o Infrastrukturë inkluzive në aspekt
të përdorimit të hapësirave publike si
dhe objektet ku çdo qytetar do të ketë
lëvizje pa pengesa.

•

Efikasitet energjetik
o Promovim dhe insistim që objektet publike në pronësi dhe menaxhim
të komunës së Tetovës të jenë shembull
i kursimit të energjisë duke i shndërruar
nga objekte me djegie të lëndëve fosile
në ato të ripërtrishme, në vend të parë
energji solare dhe rrymë të pastër;
o Krijim të partneriteteve me qytet8

arët për t’i aplikuar standardet e efikasitetit energjetik në ndërtesat kolektive.

•

Digjitalizim të shërbimeve
o Administratë efikase me digjitalizim të shërbimeve komunale duke
përshpejtuar procedurat dhe afatet
kohore;
o Vënie në përdorim të GIS platformës e cila do të mundësojë grumbullimin e të dhënave, si dhe menaxhimin më të sofistikuar në çdo sektor të
funksionimit të komunës.

•

Promovim të vlerave turistike të
qytetit dhe rrethinës
o Proaktivitet në promovimin e
vlerave dhe trashëgimisë kulturore
dhe arkitektonike të qytetit, siç janë
Xhamia e Larme, Hamami dhe Arabati
Baba Teqe, duke përfshirë dhe pikat
turistike që gravitojnë në komunë, siç
janë Kodra e Diellit, Kalaja e Tetovës,
Banja e qytetit dhe potencialet turistike në malësinë e Sharrit.

•

Qendra rinore
o Inicimi për krijimin e hapësirave
të përbashkëta për të rinjtë, ku ata do
të bashkëveprojnë dhe do të zhvillojnë
idetë dhe bizneset e tyre.
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1

Hamdi Sulemani | bartës liste

2

Elmedina Abdulahi

17

Arif Arifi

3

Ngadhnjim Mehmeti

18

Sara Velii

4

Fortesa Asani

19

Kosovare Sahatqija Emini

5

Merita Saiti

20

Burim Islami

6

Fisnik Shabani

21

Ebrar Qazimi

7

Ilir Vela

22

Florent Bajrami

8

Gazmend Muharemi

23

Agon Memedi

9

Merita Maksuti

24

Luljeta Abazi

10

Fatos Lumani

25

Sabajdin Veliu

11

Ahmed Abdullai

26

Nusret Halidi

12

Vlora Akiki

27

Zihshan Limani

13

Sadik Abdirahimi

28

Mentar Mahmudi

14

Nasuf Nebiu

29

Selda Alili

15

Leona Murati

30

Nezafet Idrizi

16

Fadil Ismaili

31

Mislim Hasipi

arkitekt

etnologe

dizajner grafik

hulumtuese në sektorin civil

politikologe

arsimtar i gj. frenge

mjek-kirurg

afarist/ekspert i marketingut

arkitekte

kompozitor

programer

këshilltare akademike

ekonomist/udhërrëfyes malor

arkitekt

studente e biokimisë

gastronom

dentist

arkitekte

inxhiniere e sigurimit të cilësisë

dizajner grafik

mësuese

trajnues për udhëheqje të projektve

hulumtues në shkenca kompjuterike

arkeologe

trajner jete (life coach)

inxhinier i elektroteknikës

farmaciste

hulumtues i inteligjencës artificiale

arsimtare e gj. gjermane

teknologe (kimistе teknikе)

mësues
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