
Локални избори 17-ти октомври 2021г.  

ПЛАТФОРМА
на советничката листа „Подобро 
за Тетово“ за Совет на Општината 

Транспарентност и отчетност

Чиста животна средина и зелени површини

Урбанизам со одржливо планирање



Почитувани Tетовчани, 

На овие избори, Општинскиот Совет е од посебна важност како никогаш досега. 
Затвореноста на општината, кај граѓаните, создаде високо ниво на недоверба кон 
локалната власт. 
Советниците обично беа партиски кадри и анонимни, кои гласаа спред 
партиските наредби, за групни интереси и на штета на граѓаните. 

Денес сме пред Вас, со тим на луѓе со докажан интегритет и професионалци 
кои ќе постават нов правец за Тетово.  Сакаме да Ви ја претставиме нашата 
Платформа за локалните избори 2021 година која е составена од 3 главни 
столбови: 
Транспарентност и отчетност; чиста животна средина и зелени јавни 
површини; град со одржливо урбано планирање.  

Иднината започна: Заокружте го бројот 93. 
Подобро за тебе. Подобро за Тетово!
 
 

 
ЗОШТО ОПШТИНСКИОТ СОВЕТ?
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ТРАНСПАРЕНТНОСТ 
И ОТЧЕТНОСТ
Транспарентноста и отчетноста на 

локално ниво ќе се спроведе преку 

нашиот план за зголемување на 

граѓанското учество користејќи 

иновативни платформи, како 

клучен фактор во подготовката на 

стратегии, програми и годишниот 

буџет. 



2

Транспарентноста, отчетноста и 
одговорноста се основните принципи 
врз кои се реализира доброто 
управување.
  
Доброто управување во локалниот 
контекст подразбира управување 
со економските и социјалните 
ресурси на општината, секогаш 
имајќи ги во предвид потребите 
и проблемите на жителите на 
општината како и на различните 
заинтересирани странки. 
 
Општинскиот Совет претставува 
орган на застапување, одлучување 
и надзор во локалната самоуправа и 
како таква игра клучна улога во: 
 

• Застапување на потребите и 
интересите на граѓаните; 

• Донесување на одлуки од 
суштинско значење за работата 
на Општината, нејзините 
органи и јавните претпријатија 
основани од Општината; 

• Надзор на работата на 
општинските органи, 
реализација на плановите 
и програмите предложени 
од Општината а  усвоени од 
самиот Совет. 

Советниците на иницијативата 
#ПодоброЗаТетово ќе се ангажираат 

за транспарентност и отчетност 
користејќи ги сите механизми 
загарантирани со Уставот на Република 
Северна Македонија, Законот за 
локална самоуправа, и сите други 
закони и потзаконски акти, кои го 
гарантираат ова право како и добрите 
практики од регионот и пошироко. 
 
Советниците на иницијативата 
#ПодоброЗаТетово, како преставници 
на граѓаните и посредувачи во 
толкувањето на нивните потреби 
и барања, ќе бидат во постојана 
комуникација со граѓаните за: 

• Информирање на граѓаните за 
седниците на Советот и точките на 
дневниот ред на седниците; 

• Објавување, од страна на 
општинските органи, на интернет-
страната на општината информации 
за денот, времето и дневниот ред за 
секоја седница на Советот, најдоцна 
една недела пред одржување на 
седницата;

• Барање до општинските органи за 
објава на официалната интернет 
страна на сите одлуки, заклучоци и 
записници од одржаните седници на 
Советот;

• Одредување на простории од страна 
на Општината, каде на граѓаните 
ќе им биде овозможено директна 
средба со советниците во одредени 
денови на неделата;

• Директен пренос (аудио-видео) 

 
Транспарентност и отчетност
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на сендиците на Советот и  нивно 
следење  од страна на граѓаните 
преку канали кои го овозможуват 
тоа, обезбедено од страна на 
општиниските органи;

• Охрабрување на граѓаните за 
поактивно учество на седниците на 
Советот;

• Охрабрување на граѓаните за 
доставување на предлози за нивните 
приоритетни потреби;

• Oрганизирање на проектни 
и буџетски форуми за 
приоритизирање на потребите на 
граѓаните;

• Консултации со граѓаните и 
сите заинтересирани странки 
при подготовка на годишните 
планови и програми од областа на 
образование, спорт, рекреација, 
култура, социјална заштита, 
здравствена заштита, развој на 
локалната економија, соработка 
со невладините организации и 
граѓанските движења;

• Иницирање на подготовка на 
стратегии за развој на туризмот во 
Тетово и полошкиот регион преку 
механизмите за меѓуопштинска и 
прекугранична соработка;

• Подготовка и усвојување на 
годишниот буџет заснован на 
фискалниот капацитет на општината, 
како би се спречило неоправдано 
задолжување на општината, 
секогаш оддавајќи приоритет на 
реалните потреби на граѓаните; 

• Детално елаборирање на годишните 
планови и програми од страна на 
општинските органи и претпријатија 
при усвојување на годишниот 

буџет како и следење на нивната 
реализација;

• Подготовка на годишен план 
за јавни набавки и следење на 
реализацијата на планот;

• Посебен фокус кон ревизијата и 
работата на одделот за внатрешна 
ревизија, како и следење на 
имплементацијата на препораките 
од ревизорските извештаи; 

• Инофрмирање на граѓаните за сите 
одлуки, активности, иницијативи 
како и резулатите од работата на 
Советот и општинските органи.

 
За советниците на иницијативата 
#ПодоброЗаТетово, транспарентноста, 
отчетноста и граѓанското учество 
во работата на општинскиот Совет, 
органите и претпријатијата на 
Општината, претставува основен столб 
за добро управување и донесување 
одлуки фокусирани на потребите и 
барањата на граѓаните.
Советниците на иницијативата 
#ПодоброЗаТетово, за време на 
нивниот мандат како претставници на 
граѓаните во Советот на Општината, ќе 
ги искористат сите можни механизми 
за да ја оправдат дадената доверба. 
Ова ветување и обврска, советниците 
на иницијативата #ПодоброЗаТетово 
ќе го реализираат со максимална 
посветеност, личниот и професионалнот 
интегритет , имајќи една единствена 
цел – ТЕТОВО ДА ГО НАПРАВИМЕ 
ГРАД! 
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ЧИСТА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ЗЕЛЕНИ 
ПОВРШИНИ
Овие избори се за подобрување на 

човечката благосостојба во Тетово. 

Нашата стратегија има за цел 

обезбедување на питка вода, чист 

воздух, чиста животна средина и 

зелени површини како суштински 

витални елементи. 
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Општина Тетово во главно се соочува 
со недостиг на питка вода, чиста 
животна средина и зелени површини. 
Иницијативата #ПодоброЗаТетово 
ќе се заложи за подобрување на 
оваа состојба предлагајќи конкретни 
решенија за обезбедување на еден 
подобар живот за своите сограѓани.
 
Иницијативата #ПодоброЗаТетово, 
за обезбедување на чиста животна 
средина и зелени површини, главно, ќе 
се фокусира на следните точки:  

• Питка вода 
     o   Непрекинато снабдување на 
градот со питка вода;
     o   Наоѓање и одржување на 
природните извори на вода и надзор на 
квалитетот на водата во изворот, при 
преносот и при консумацијата;
     o   Тестирање на слабите точки 
во системот за водоснабдување 
и санација на точките кои не ги 
исполнуваат современите стандарди. 

• Чиста животна средина
     o   Преглед на актуелните 
практики за собирање на отпад и 
воспоставување на функционален 
систем кој овозможува долгорочно 
решение за управување со отпад;
     o   Третирање и класификација на 
отпадот од домаќинствата со соодветна 
методлогија за рециклирање на отпад;

     o   Чистење на улиците со современа 
машинерија познати како вшмукувачки 
машини, преку кои ќе се намали 
количината на прашина и нечистотија 
по улиците на градот;
     o   Редовно миење на илиците со 
техничка вода во сите главни булевари 
и низ населбите на градот. 

• Чист воздух
     o   Редовно мерење на квалитетот на 
воздухот и прибирање на статистички 
податоци битни за зачувување на 
животната средина;
     o   Мониторирање на емисијата 
на штетни гасови како резултат на 
сообраќајот на градот, градежните 
активности и индустријата во Општина 
Тетово. 

• Организиран сообраќај
     o   Pешавање на сообраќајниот 
метеж и анализа на можноста за 
хармонизација на движењето на 
пешаците и велосипедистите;
     o   Отстранување на 
неупотребливите возила паркирани по 
тротоари и други јавни површини кои 
го спречуваат слободното движење 
на граѓаните и на останатите активни 
возила во сообраќај;
     o   Намалување на бучавата и 
идентификација на зоните со поголем 
сообраќај на возила, велосипеди 
и пешаци; мерење на бучавата во 

Чиста животна средина и зелени 
површини
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зони каде сообраќајот е поголем и 
предлагање на мирни зони според 
претходно извршените анализи. 

• Транспорт 
     o   Соодветен јавен превоз со 
намалување на сообраќајот на 
возила низ градот, во согласност со 
постоечката законска рамка.
 

• Зелени површини
     o   Зони ослободени од возила и 
зелени паркови во градот;
     o   Пристап на граѓаните до зелените 
површини и соодветно планирање 
за безбедност и не-узурпирање на 
зелените паркови.

За горенаведените точки, Иницијативата 
#ПодоброЗаТетово ќе предложи до 
Општина Тетово да подготви нацрт 
барање за вклучување во европската 
иницијатива ‘’GREEN CITIES  FIT FOR 
LIFE’’. Еден ваков предлог ќе и овозможи 
на општината реална можност за 
вложување во зелен екосистем и 
пристап до разни меѓународни 
фондови, за да може постепено да се 
преобрази од град со загадена животна 
средина и несоодветна инфраструктура 
во град со чиста животна средина и 
зелени површини.    

Советниците на иницијативата 
#ПодоброЗаТетово ќе се фокусираат 
на подготовка на планот и предлагање 
на итни решенија за проблемите од 
голема важност за граѓаните на Тетово 
како што се водата за пиење, чистата 
животна средина и зелените површини.
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УРБАНИЗАМ 
СО ОДРЖЛИВО 
ПЛАНИРАЊЕ
Ние на градот му нудиме 

интегрирани решенија за одржлив 

развој преку одржливо просторно 

планирање, одржлив транспорт 

и подвижност, обезбедување на 

простории за лица со посебни 

потреби, дигитализација на услугите 

и созадавање на младински центри.  
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Bизијата на иницијативата 
#ПодоброЗаТетово  предвидува 
сеопфатна општина, каде планирањето 
и развојот на општината ќе извира 
од потребите на заедницата. Ова ќе 
овозможи преобразба на граѓанинот 
од пасивен примач на јавните услуги 
во главен придонесувач во развојот 
на средината во општина Тетово. 
Иницијативата како дел на Советот 
ќе се ангажира за поденсување на 
предлози и решенија за следните точки: 

• Одржливо урбано планирање
     o   Дебата со граѓаните и 
институциите за новиот генерален 
урбанистички план на Општина Тетово, 
каде ќе се предвиди проширување на 
постоечките граници како и планирање 
на градот преку инклузивен пристап;
     o   Соодветна анализа и критичен 
пристап околу усвојувањето на 
урбаниситиките планови и развојните 
програми за селата кои и припаѓаат на 
Општина Тетово.
 

• Транспорт- одржливо движење
     o   Проактивен пристап при 
решавање на постоечките проблеми во 
урбаниот сообраќај и планирањето на 
улиците и паркинзите, како последица 
на зголемениот број на возила;
     o   Подобрување на пропратните 
елементи во рамки на јавниот превоз, 
во однос на стандардите за безбедност 

и функционалност како и естетските 
стандарди; 
     o   Создавање на безбедни 
и стандардизирани патеки за 
велосипедистите во градот.

• Дивоградбите и узурпацијата на 
јавните површини

     o  Приоритетно усвојување на 
детални урбанистички планови за 
блоковите во градското подрачје, 
нудејќи можност на граѓаните да 
градат според планот наместо без 
соодветна документација; 
     o   Ослободување на јавните 
површини од поединци кои ќе бидат во 
корист на сите граѓани- колективното 
добро над индивидуалниот интерес.
 

• Обезбедување на површини за лица 
со посебни потреби

     o  Инклузивна инфраструктура 
од аспект на употреба на јавните 
простори како и на објектите каде секој 
граѓанин ќе има непречено движење.

• Енергетска ефикасност
     o  Промоција и залагање јавните 
објектите во сопственост и управување 
на општината да бидат пример за 
енергетска штедливост, пренаменувајќи 
ги од објекти кои согоруваат фосилни 
горива во објекти кои користат 
обновливи извори на енергија, пред се 
сончева енергија и чиста електрична 

 
Урбанизам со одржливо 
планирање
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енергија;
     o   Создавање партнества со 
граѓаните за применување на 
стандардите за енергетска ефикасност 
во колективните станбени згради.

• Дигитализација на услугите
     o   Ефикасна администрација со 
дигитализирани општински услуги 
преку скратување на процедурите и 
временските рокови;
     o   Ставање во употрба на ГИС 
платформата која што ќе обезбеди 
собирање на податоци како и напредно 
управување во секој сектор на 
функционирањерто на општината.

• Промоција на туристичките 
вредности на градот и околината

     o   Проактивност во промоција 
на вредностите и културното- 
архитектонското наследство на градот 
како што се Шарената Џамија, Хамамот 
и Арабати Баба Теќе, вклучувајќи ги и 
тристичките точки кои гравитираат во 
општината, како што се Попова Шапка, 
Тетовското Кале, Бањата на градот како 
и туристичките потенцијали на Шар 
Планина.

• Младински центри
     o   Иницирање на создавање на 
заеднички простории за младите каде 
ќе содејствуваат едни со други и ќе ги 
развиваат нивните идеи и бизниси. 



Ељмедина Абдулахи
етнолог

2

Нгадхњим Мехмети
графички дизајнер

3

Фортеса Асани 
истражувач во граѓанскиот сектор

4

Мерита Саити
политиколог

5

Фисник Шабани
наставник по француски јазик

6

Илир Вела
доктор/хирург

7

Газменд Мухареми
претприемач/експерт за маркетинг

8

Мерита Максути
архитект

9

Фатос Лумани
композитор

10

Ахмед Абдулаи
програмер

11

Вљора Акики
академски советник

12

Садик Абдирахими
економист/планинарски водич

13

Насуф Небиу
архитект

14

Љеона Мурати
студент по биохемија

15

Фадил Исмаили
гастроном

16

Ариф Арифи
стоматолог

17

Сара Велии
архитект

18

Косоваре Сахатќија Емини
инженер за обезбедување на квалитет

19

Бурим Исљами
графички дизајнер

20

Ебрар Ќазими
учителка

21

Флорент Бајрами
обучувач за водење на проекти

22

Агон Мемеди
истражувач од областа на 
компјутерски науки

23

Љуљета Абази
археолог

24

Сабајдин Велиу
трeнер за личен развој (life coach)

25

Нусрет Хаљиди
електроинженер

26

Зихшан Лимани
фармацевт

27

Ментар Махмуди
истражувач на вештачка интелегенција

28

Селда Алили
наставник по германски јазик

29

Незафет Идризи
технолог (хемиски техничар)

30

Мислим Хасипи
учител

31

Хамди Сулемани | носител на листата
архитект

1
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Листа на советници “Подобро за Тетово”

www.pertetoven.org/mk
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