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 Почитувани жители на Тетово, се среќаваме во 
време на големи предизвици, во време кое пред нас 
носи големи и сложени проблеми, но и одлични 
можности. Ова е време на промени на кои никој не 
може да им се спротивстави.

 Како иден градоначалник на општина Тетово, имам 
јасна визија и стратегија, како да го трансформирам 
Тетово во европска и модерна средина, секогаш 
зачувувајќи ја традицијата, културата и историското 
минато, бидејќи тие се неразделна вредност на нашата 
Општина. Мојата визија е да ја направиме општина 
Тетово заеднички дом за сите нас, обезбедувајќи 
квалитетни услуги, безбедна животна средина, здрава 
образовна концепција за секој жител на Тетово.

 Да ја водам општина Тетово за мене е чест и 
привилегија, должност и обврска да им служам на 
моите граѓани за попросперитетна иднина.

 Можеби изгледа тешко, но се може да се постигне, 
особено кога имате човечки и природни ресурси, кога 
имате желба и добра волја, способни соработници и 
прекрасни сограѓани како што сте вие драги граѓани.

 Во мојата визија, Тетово е модерна општина со 
обучен кадар што дава приоритет на трајна отчетност 
за трошење на јавните средства, вработени 
фокусирани на економскиот развој на општината и во 
служба на бизнисот и граѓаните.

 Мојот тим и јас имаме сон! Сакаме да го преродиме 
нашето Тетово. Бидете дел од овој голем сон и заедно 
со вас ќе го фатиме модерниот ритам на секојдневната 
потреба за промени, заедно со вас ќе бидеме 
вистински лидери за да ја направиме промената што 
сакаме да ја видиме.

 На Тетово му треба нова генерација политичари кои 
не се оптоварени со минатото и кои имаат капацитет да 
создадат модерна општина.

 Убеден сум дека вие, мои сограѓани, нема да дозволите 
да бидете неуспешен експеримент на корумпирани 
политики, затоа што сме доволно тестирани со неуспесите 
во минатото низ годините. Јас сум тој што ќе донесе дух на 
голема промена.

 На овие избори, Движењето Беса нуди конкретни и 
амбициозни идеи и проекти, реални и силни, за управување 
со општина Тетово, како единствена и конкретна надеж за 
вас сограѓани, со голема доверба многу наскоро да стане 
опиплива реалност која мора да дојде.

 Со цел да комбинираме искуство, енергија и нови идеи, 
се грижевме застапеноста на младите и жените да биде на 
високо ниво.

 Младите се нашето најголемо богатство, среќни сме што 
ги имаме и затоа имаме обврска да ги поддржуваме како 
гаранција за нашата иднина.

 Ви благодарам на сите вас што доброволно, со страст и 
посветеност ќе придонесете заедно да ја смениме оваа 
горчлива реалност, ќе ја поддржите и ќе гласате за мојата 
програма, за моите идеи и визија да го направам Тетово дом 
со цврсти темели, каде што сите ќе имаме еднакви 
можности!

 Како што може да видите денес, пишувам за НАС, за ВАС 
кои сте срцето и душата на овој процес, кои верувате во 
промени! Не сакам да зборувам за ТИЕ/ ТАА која ја донесе 
општината во оваа состојба.

 Ајде да размислиме, да работиме и да веруваме во 
нашата заедничка иднина!

 Ваш,

 Биљал Касами

 



 Основен концепт
 Движењето БЕСА на овие локални избори ќе понуди нов модел на развој на 

урбаните и руралните општини базирајќи се на човечките, природните, финансиските, 

институционалните ресурси и достапните европски фондови.

 На овие локални избори, мисија на Движењето БЕСА ќе биде граѓанинот да ја 

чувствува општината како „свој дом“. Локалната власт во секое време ќе ги штити 

граѓаните со тоа што ќе им обезбеди безбеднa животна средина, регулирана 

инфраструктура, еколошка и чиста животна средина, квалитетни јавни услуги, 

модернизација преку дигитализација, поволна клима за локалните бизнисмени и 

инвеститори, печалбарите и странските инвеститори.

 Приоритет на Движењето БЕСА ќе биде создавање функционална општина 

управувана според моделите на ЕУ со транспарентност и отчетност, каде што граѓанинот 

има право на заедничко коуправување, има право да биде информиран како и да бара 

отчетност за „својот дом“.
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 Концептот на локална власт
 Здравиот и успешен развој на една земја се базира на начинот на управување 

како на локално, така и на централно ниво. Лошото управување со општината 

предизвика секој граѓанин на еден или на друг начин да бил соочен со дискриминација, 

или недостатокот на јавните услуги, правилното функционирање на образовните и 

културните институции, неправдите и тешкотиите при вработување, бирократски 

процедури при отворање приватен бизнис или слично.

 Гледајќи и чувствувајќи ги секојдневните грижи на граѓаните од лошото 

управување со општината и следствено ниското ниво на економски развој, Движењето 

БЕСА нуди професионална и “договорена” изборна програма, дека со општинската 

институција ќе управуваме според стандардите на ЕУ, нудејќи:

· Високо ниво на доверливост;

· Високо ниво на почитување на правилата и законите;

· Високо ниво на отчетност и транспарентност;

· Менаџирање со компетентност, високо техничко и менаџерско ниво;

· Менаџирање со висок организациски капацитет;

· Менаџирање со визија за иднината;

· Висок степен на управување со ефикасност и ефективност;



· Менаџирање со висок степен на финансиска одржливост;

· Менаџирање со висок степен на учество на граѓаните.

 Одржлива локална власт
 Движењето БЕСА преку конкретни проекти има за цел да го зголеми одржливиот 

економски развој, да ја намали невработеноста и да го подигне животниот стандард, 

нудејќи поволни услови за водење бизнис, со што ќе се создадат нови работни места и ќе 

се стимулираат комплементарните инвестиции. Локалниот економски развој директно и 

индиректно ќе придонесе за зголемување на фискалните приходи во општината.

Опсегот на Движењето БЕСА ќе се заснова на принципите на добро управување за 

одржлив општински развој базирајќи се на следните стратешки цели:

· Создавање безбедна и ветувачка средина за живеење со добар приход, 

регулирана инфраструктура и еколошки чиста животна средина;

· Поттикнување на малите и средните бизниси и стимулирање инвестициски 

интереси;

· Обезбедување достапни и квалитетни јавни услуги;

· Развој на културното и историското наследство, како и туристичкиот потенцијал;

· Партнерство со граѓани, обезбедување можности за учество во донесување 

одлуки. www.levizjabesa.mk
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 Квалитетно образование, еднакви можности за сите
 Бидејќи образованието се смета за јадро на развојот на општеството, 

Движењето БЕСА ќе се залага за целосна независност на средните и основните 

образовни институции со приоритет на зголемувањето на квалитетот. Ова е предуслов за 

квалитетно образование, токму затоа Движењето БЕСА ќе биде посветено на 

инсталирање позитивни практики на ЕУ.

 Како ќе го направиме?

· Ќе подготвиме студенти кои ќе бидат корисни на личен  и социјален план, и ќе 

дадат максимален придонес кон општеството;

· Ќе градиме политики каде образованието ќе биде престижна професија, 

приходите на наставниците да бидат поголеми;

· На среден рок ќе изградиме политики каде што сите основни училишта ќе бидат 

во една смена, ќе изградиме нови училишни објекти во градот и висорамнинските села 

(во населбата Миѓени, Селца и Џермо). Градинка за секое дете од предучилишна возраст;

· Безбедни училишта - односно во близина на училиштата да нема казина, да 

нема кладилници, да нема голем број на барови каде што ечи музика, училишниот двор 

да има максимална сигурност што значи дека за основните потреби учениците не треба 

да го напуштаат училиштето и дворот, односно ќе се обезбеди кантина, продавница итн.;



· Сите училишта ќе бидат опремени:

- Со електронски табли за секоја училница,

- Со проектор за секоја училница,

- Со библиотека за читање, уметнички и научни книги,

- Реставрација на стадионите и игралиштата во склоп на училиштата,

- Набавка на научни, културни и уметнички кабинети со потребните 

алатки.

· Изборот на воспитувачи во градинка, наставници, професори и директори во 

основните и средните училишта ќе се врши според професионални и морални 

критериуми и вредности;

· Ќе ги охрабриме и стимулираме најдобрите и талентираните студенти преку 

општински стипендии;

· Ќе се зголемуваат стипендиите за истакнатите студенти кои ќе изберат да 

студираат во областа на наставата.

· Унапредување на средното стручно образование, особено во областите каде 

што недостасува профилиран кадар.

 Културата, составен дел од нашите животи

Културниот и уметничкиот живот на жителите на Тетово е важна цел за Движењето БЕСА. 
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Затоа, Движењето БЕСА преку конкретни проекти ќе ги поддржи театрите, библиотеките, 

културните работници, Културно Уметничките Друштва. Ќе имаме посебна грижа и 

посветеност кон културното и историското наследство, како и потенцијалот на културниот 

туризам. Како во областа на образованието, така и во културата, ќе иницираме соработка 

со сестринските институции во регионот, со цел размена на добри практики и искуства.

 Како ќе го направиме?

· Ќе ја подигнеме свесноста на младите за историските вредности и културното 

наследство;

· Поддршка за истражување во областа на уметноста, културата, креативноста и 

улогата на културата во социјалната кохезија;

· Финансиска поддршка за Културно Уметничките Друштва од Тетово за 

зголемување на нивниот потенцијал за изведба;

· Ќе му овозможиме на Тетово Меѓународен Фолклорен Фестивал. Тетово би го 

посетиле разни ансамбли од регионот и пошироко, докажувајќи ги вредностите на 

традицијата, културата, гостопримството на Тетово, ќе градиме мостови на културна 

комуникација преку народни ора и песни. Главната цел: гостите да ги посетат културно 

историските центри, да се запознаат со карактеристичната традиција и обичаи на Тетово 

и да ја подобрат економската благосостојба;



· Отворање на театар за деца во Тетово;

· Шара ќе ja претвориме во културно туристички центар. Преку конкретни 

проекти ќе промовираме изградба на атрактивни куќи за гости со традиционален 

ентериер, негување на традиционални занаети, производство на музички инструменти и 

национална облека, што ќе влијае на економскиот развој на оваа област;

· Ќе обезбедиме средства за археолошки истражувања на Тетовското Кале и 

негова реставрација. Цел: да се научи минатото на тетовчани, калето да се претвори во 

туристичка и културна атракција за странски и домашни посетители, ќе ја зголеми 

економската благосостојба на граѓаните;

· Во рамките на калето ќе изградиме Летен театар, каде што ќе се одвиваат разни 

културно уметнички активности;

· Во соработка со релевантни институции и странски донатори ќе го 

ревитализираме теќето Арабати Баба;

· Изградба на мостот на Казазите и Саат кулата. Цел: збогатување на градот со 

културни и уметнички вредности, туристичка и културна атракција за странски и 

домашни посетители.
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 Локален економски развој
 Тетово денеска е на крстопат. Време е за нова општинска филозофија, достојна 

за граѓаните. На Тетово му е потребен модел на општествен напредок кој ќе обезбеди нов 

политички баланс, одржлив економски развој и во служба на сите граѓани подеднакво.

Тетовската економија  се уште има неоослободена енергија.  Ние ќе го „обновиме“ 

моделот на економски развој и економска благосостојба преку капитални инвестиции, 

странски инвестиции, локални проекти, претприемачки иницијативи, развој на 

агробизнисот, агротуризмот и рекреативно  културниот туризам, привлекување директни 

странски инвестиции во економската зона на Тетово, фискални и административни 

капацитети насочени кон намалување на невработеноста, особено за младите луѓе.

Општина Тетово, предводена од Движењето Беса, ќе гарантира сигурност на 

инвестициите и благосостојба на тетовчани. Интересите на различните групи и социјални 

слоеви ќе бидат избалансирани, врз основа на трите меѓусебно поврзани области на 

економијата, општеството и животната средина.

 Движењето БЕСА има за цел одржлив локален развој, како еднаква социјална 

можност во еколошка средина за живеење кон остварување на економските цели.

 Економијата на Тетово од потрошувачка ќе ја трансформираме во 

производствена економија  генерирајќи нови работни места.



  Како ќе го направиме?

· One stop shop – се во еден шалтер;

· 4-годишен стратешки план за локален економски развој;

· Создавање предуслови за привлекување инвеститори од земјата и странство;

· Инфраструктурна под дршка,  стандардизација и олеснување на 

административните процедури;

· Олеснување на локалните даноци и такси;

· Развој на економските зони кои ќе ги апсорбираат земјоделските производи на 

Тетово и околината;

· Пристап до донаторски средства, подготовка на соодветни документи за 

примена и воспоставување партнерства со бизнис заедницата и граѓанското општество;

· Стимулирање на локалните производи, со што ќе создадеме повеќе капацитети 

и ќе ја намалиме административната бирократија;

· Поттикнување за создавање и сертифицирање на локални брендови;

· Профитабилни општински претпријатија и јавни инвестиции;

· Конкретни проекти за развој на мали и средни претпријатија и 

претприемништво на локално ниво;

· Привлекување повеќе странски директни инвестиции.
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  Бизнис инкубатор
 Во рамките на Центарот за Локален Економски Развој ќе основаме канцеларија 

за бизнис инкубатор. Оваа канцеларија ќе има обврска во одреден временски период да 

ја подготви потребната документација за нови бизниси, да изготви развојни проекти во 

соработка со локалните компании и Универзитетот на ДУТ и УЈИЕ.  

 Како ќе го направиме?

· Безбедна средина за бизнисот, со цел да им овозможиме  да бидат продуктивни, 

ефикасни и конкурентни, но и кооперативни за да постигнат успех;

· Стручна помош за подготовка на бизнис планови кои треба да имаат економска 

рационалност и исполнување на предусловите за работа во склоп на инкубаторот. 

· Помош и олеснување на процедурите за регистрација и работа на нови 

компании. 

Конкретни чекори: Помош при добивање на потребните дозволи и лиценци, помош 

за сметководствени услуги, помош за правни услуги, помош за промовирање на 

бизнисот. 

· Поддршката ќе биде обезбедена се додека бизнисот може да биде успешен, да 

работи во пазарни услови што ги нудат Тетово и Македонија, но не подолго од 3 години. 

· Сите услуги обезбедени од канцеларијата на Бизнис инкубаторот ќе бидат 

бесплатни, со цел локалната економија да се развие и да отвори нови работни места. 



 Туризмот, главниот столб на економскиот развој
 Се повеќе се докажува дека туризмот е важен извор за генерирање приход и 

создавање работни места во многу економии. Туризмот сам по себе поврзува голем број 

индустрии и услуги, вклучувајќи социјални, културни и еколошки димензии подалеку од 

физичкиот развој и маркетинг. Тетово е стратешки позиционирано за да ги исполни 

зголемените очекувања за развој на летен и зимски туризам, културен туризам и 

агротуризам.

 Како ќе го развиваме туризмот?

· Движењето БЕСА ќе се ангажира за изготвување долгорочна стратегија за 

развој на туризмот, обезбедувајќи сеопфатна туристичка понуда.

· Грижа и посветеност за одржување и санирање на инфраструктурата на 

туристичките точки на градот: Попова Шапка, Шарената Џамија, Арабати и Шар Планина 

како национален парк.

· Формирање информативен центар за туристи, информативна табла со карта на 

градот, како и апликација со туристичка карта на Тетово.

· Максимална посветеност за решавање на предизвиците на Попова Шапка.
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· Развој на планинскиот туризам, преку поддршка на граѓанскиот сектор;

· Поддршка преку конкретни проекти за негување традиционални занаети, 

производство на музички инструменти и национална облека;

· Во соработка со Министерството за Земјоделство, шумарство и водостопанство, 

ќе создадеме посебни области за развој на рекреативни туристички центри каде ќе се 

промовира агротуризмот, руралниот туризам и планинскиот туризам;

· Субвенции преку неповратни грантови за креативни деловни идеи.

 Младите и спортот
Развојот на технологијата и недостатокот на воннаставните активности, како и 

недостатокот на спортската инфраструктура, се главните причини зошто младите во 

Тетово се многу малку вклучени во спортски активности.

Бидејќи овој недостаток на физичка активност директно влијае на менталниот и 

физичкиот развој на нашите деца, Движењето БЕСА ќе преземе конкретни чекори за да 

обезбеди поголема поддршка на спортот. Во здраво тело, здрав дух.

 Движењето БЕСА ќе ги охрабри и поддржи младите луѓе преку одредени 

проекти, како во училиштата така и во семејството, затоа што спортот е важен во нашиот 

социјален живот и нашето здравје, го намалува стресот и депресијата, го намалува 

обезитетот кај младите, го развива телото, влијае на растот на интелигенцијата и ги 

подобрува резултати во училиште.



 Но пред се, спортот им помага на децата да развијат навики, кои ќе траат вечно, 

поттикнува натпреварувачки и спортски карактер. Затоа, Движењето БЕСА ќе се залага 

за спортски и здрав начин на живот уште во основните училишта.

 Движењето БЕСА преку конкретни проекти ќе биде посветена на:

· Еднакви можности за сите младински и спортски организации подеднакво за 

сите;

· Општината во координација со локалните бизниси ќе поддржува и финансира 

клубови во сите спортови;

· Функционализација и дополнување на спортски терени;

· Во рок од четири години ќе изградиме најмалку четири затворени базени во 

рамките на средните училишта. Во соработка со приватните базени и училиштата ќе 

дизајнираме конкретни програми и обуки за учениците од градските училишта;

· Уредување на природните патеки и отворање нови патеки од градот до Калето и 

тетовското бањиште, со цел овој дел да го направиме рекреативен центар за џогирање 

за пешаци, велосипедисти и љубителите на природата;

· Финансиска поддршка за шаховските клубови;

· Финансиска поддршка и помош за тренерите и спортистите за зголемувањето 

на нивниот потенцијал и негување натпреварувачки карактер;
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· Движењето БЕСА ќе се заложи за изградба на мултифункционални спортски 

терени во селата на висорамнините на Шара и во градот;

· Зајакнување на спортската академија на општинско ниво и ангажирање 

професионалци во оваа област со цел да се апсорбираат што е можно повеќе средства 

од ФИФА и УЕФА преку конкретни проекти.

За подобар начин на живеење и за покултурен и здрав живот, подалеку од стресот и 

од лошите навики, спортувајте!

 Трајна отчетност, транспарентна општина
 Основниот принцип на локалната самоуправа е општина предводена од 

граѓаните. Движењето БЕСА нуди нов модел кој има за цел да создаде силна позиција за 

донесување одлуки на граѓанинот, во тој случај ќе ја зголемиме и унапредиме 

граѓанската демократија.

 Како ќе го направиме?

· Редовна отчетност за трошењето на јавните средства;

· Отворена општина - директна комуникација во реално време со граѓанинот;

· Специјални единици кои ќе имаат основна задача редовно и трајно да го 

информираат граѓанинот;



· Отворени денови за граѓаните;

· Зголемување на професионалните вештини и зајакнување на капацитетите за 

управување и контрола на општинската администрација;

· На Тетово му се потребни институции и вработени фокусирани на економскиот 

развој на општината и во служба на бизнисот и граѓаните;

· Доброто управување доаѓа преку транспарентност. Движењето БЕСА верува во 

зголемувањето на транспарентноста на сите активности на локалната самоуправа;

· Ќе ја зголемиме транспарентноста со тоа што ќе обезбедиме секоја постапка на 

администрацијата да биде проверлива online од страна на граѓаните;

· Администрацијата на јавните фондови е морална и законска обврска, оние 

службеници кои нема да постапат според етичките правила на транспарентност ќе 

одговараат кривично;

· За Движењето БЕСА, граѓанинот ќе бидат во фокусот на креирањето политики;

· Институцијата РЕФЕРЕНДУМ - ќе биде примарен механизам каде што 

граѓанинот ќе одлучува за најважните прашања на општината.
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 Ефикасно управување, профитабилно претпријатие во служба на 
граѓаните
 Општинската администрација е одраз на развојните цели и политики. 

Успешното управување со општината е поврзано со квалитетот на општинската 

администрација.

 Нефункционална администрација е бариера за продуктивни инвестиции. 

Движењето БЕСА ќе направи длабоки реформи во администрацијата и лошо 

управуваните општински претпријатија, пренесувајќи ги вредностите на ЕУ преку Добра 

Администрација, која ќе биде во служба на граѓаните и ќе ја промовира заштитата на 

јавниот интерес почитувајќи ги правата и интересите на граѓаните. Воведувањето на 

технолошки иновации и прилагодување на општинската администрација кон светските 

трендови ќе биде приоритет на Движењето БЕСА.

 Како ќе го направиме?

· Реорганизација на општинската администрација. Движењето БЕСА ќе обезбеди: 

професионална и ефикасна администрација, отчетна и транспарентна, деполитизирана 

и со нула толеранција за криминал и корупција, како таква, ќе обезбеди квалитетни 

услуги за граѓаните и бизнис секторот;



· Ефикасна комуникација помеѓу комуналните претпријатија - олеснување на 

бирократските процедури;

· Структурирање на општински јавни претпријатија кои имаат финансиски, 

организациски и административни проблеми;

· Конкретен план за модернизација на ЈКП;

· Конечно решение за јавен превоз во општина Тетово;

· Модернизација на противпожарната бригада;

· Секторите кои имаат голем број случаи акумулирани во текот на годините, ќе 

работат со продолжено работно време, за да можат да обезбедат навремена услуга за 

сите граѓани;

· Флексибилен распоред на општинските институции почнувајќи од 7.30 до 8.30 

наутро и завршувајќи во 15.30, соодветно до 16.30 попладне;

· Професионални менаџери - Професионализација, едукација и обука на 

општинската администрација;

· Нулта толеранција за фиктивните вработени;

· Наградување на заслужните вработени и професионален менаџмент;

· Ќе ги дигитализираме услугите на граѓаните – ќе бидат елиминирани големите 

редици на шалтерите на општинската администрација;
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· Формирање дигитални центри на одредени локации каде што граѓаните во 

независна форма од општинската администрација ќе можат да ја добијат потребната 

документација што е можно поблиску до нивното место на живеење со “CLICK”;

· Ќе инсталираме апликации за дигитална технологија, каде што ќе се следи 

работата на административниот персонал, бројот и времетраењето на обработените 

предмети;

· Дигиталната општина ќе овозможи нула толеранција за криминалот, корупцијата 

и злоупотребата на службената должност од кој било административен вработен.

 Урбанизам модел
Една од најчувствителните точки на секоја општина е урбаниот сектор. Лошото 

менаџирање со овој сектор во општина Тетово создал вистински урбан и сообраќаен 

хаос, што го отежнувa животот на граѓаните, го зголемува нивото на стресот и негативно 

влијае врз имиџот на Тетово.

 Како ќе ги решаваме проблемите?

· Ќе го ревидираме и прошириме Урбанистичкиот план - За да се   дозволи 

изградба на станбени комплекси или деловни центри, ќе се почитуваат стандардите каде 

што најмалку 1/3 од просторот мора да биде со зелена површина и рекреативни области 
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за деца и други возрасни групи;

· Движењето Беса нема да дозволи дивоградби - Целата урбана политика ќе се 

фокусира на проширување на урбаните области и незадушување на постојните области;

· Детален урбанистички план за Попова Шапка, Мала Речица, населба Дарданија, 

плоштадот Илирија, населбата на касарна;

· Патна инфраструктура - Движењето БЕСА ќе биде посветено на изградба и 

поправка на лошата инфраструктура. Приоритет: отворање на три булевари како главна 

„артерија“ на градот: Булевар Центар-Илинден, продолжување на булеварот Благоја Тоска 

и булеварот Видое С. Бато;

· Уредување на тротоарите и јавното осветлување. Ќе обезбедиме финансиски 

средства преку општинскиот буџет и еко проекти на ЕУ каде секоја бандера за јавно 

осветлување ќе има соларни панели - ќе имаме ефикасност на градското осветлување и 

ниски економски трошоци;

· Прилагодување на хоризонтална и вертикална сигнализација што значи 

поставување модерна сигнализација;

·  Изградба на паркинзи во централното подрачје, најмалку две паркиралишта на 

катови и во други области со монтажен систем.

· Изградба на општински пазари каде ќе се продаваат производите на 
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земјоделците од Тетово и околината;

· Нова водоводна и канализациона мрежа;

· Гасификација на централниот дел на Тетово.

 

 Ред и безбедност
Незадоволството, очајот и револтот што произлегуваат од лошото управување бараат 

посилен лидер во заштитата на интересите на граѓаните и нашата заедничка средина.

 Движењето БЕСА е посветено на општина каде што ќе има ред и дисциплина. 

Примена на законот за сите подеднакво, без оглед на партиската, етничката или  

верската припадност и др. Време е да излеземе од крстосницата каде што се наоѓаме.

 Како ќе го направиме?

· Ќе воспоставиме мостови на соработка со сите важни фактори и актери кои 

различно размислуваат за управувањето со општината, бидејќи имаме обврска да го 

зголемиме вработувањето и благосостојбата за жителите на Тетово, да гарантираме 

јавна безбедност и ред, да ги подобриме јавните услуги;

· Ќе создадеме нова општинска служба - Општинска полиција. Должности и 

обврски: воспоставување ред во паркирањето на возилата, санкционирање на лица кои 

ја загадуваат животната средина, заштита на децата од можни несреќни сообраќајки во 
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близина на училиштата, зголемување на безбедноста во нашата општина;

· Долгорочно решение за проблемот со кучињата скитници. Ќе изградиме центар 

за згрижување за кучињата скитници.

Политичка соработка, социјална кохезија, интеграција на интересни групи, 

одговорна општина и одговорен граѓанин, солидна економија и еднакви можности за 

работа според способностите. Ова се главните ветувања што Движењето БЕСА ги нуди 

како прогресивна сила за тетовци.

 Еколошка општина - Чиста животна средина
 Средината во која живееме е многу важна за квалитетен живот на сите жители 

на Тетово.

 Како резултат на лошото менаџирање, Општина Тетово има елементарни 

проблеми со собирањето, транспортот и отстранувањето на отпадот. Ова овозможи 

формирање на диви мини депонии во градот. Тотален неуспех во управувањето со водата 

за пиење, сечење на дрвјата без критериуми, загадување на воздухот и контрола на 

главните загадувачи.

 Движењето БЕСА ќе биде посветено на успешен еколошки систем со 

долгорочна програма и стратегија за понатамошен развој на цели во зачувување на 

природата и животната средина. Нашата цел е да го направиме Тетово ЕКО општина.
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 Како ќе ги решиме еколошките проблеми?

· Промовирање на производство на енергија од обновливи извори;

· Јавно-приватно партнерство за изградба на фабрика за рециклирање на отпад, 

во соработка со владата и општините во Полог, што ќе овозможи целосна елиминација на 

дивите депонии, одржување на здравјето и отворање нови работни места;

· Детален план според стандардите на ЕУ за контејнерите за отпад на целата 

територија на општина Тетово;

· Среднорочен план за проширување на зелените површини;

· Финансиски санкции и правна одговорност за сите оние кои ја загадуваат 

животната средина и неконтролирано фрлаат отпад;

· Годишно финансирање за невладини организации ангажирани во секторот за 

животна средина, како и аплицирање до европски фондови за климатски промени;

· Нудење еколошки “транспорт” за движење на одредени места во градот 

(велосипеди и електрични тротинети) кои може да се користат во “pre-paid” системот 

како алтернатива на јавниот превоз. Придобивки: го намалуваме сообраќајот, го 

намалуваме загадувањето, заштедуваме пари и го подобруваме здравјето на граѓаните;

· Субвенционирање на набавка на велосипеди и електрични тротинети како 

алтернатива за намалување на сообраќајот во градот;
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· Во соработка со владата ќе субвенционираме инвертори и соларни панели. Цел: 

да се намали нивото на загадување преку стандардно греење со дрва и горива што ја 

загадуваат животната средина;

· Редовно следење на загадувачите на животната средина (вода, воздух и почва), 

но и акустични загадувачи;

· Чистење и миење на булевари, патишта и тротоари;

· Акциски план за активности за едукација и подигање на свеста за еколошки 

прашања.

 Институционална децентрализација
 По прогласувањето независност во 1991 година, Република Северна Македонија 

ја концентрираше целата политичка и економска моќ во главниот град. Ова резултираше 

со брз развој на скопскиот регион и ја продлабочи развојната нееднаквост на другите 

региони.

 Во 2002 година беше донесен Законот за Локална Самоуправа, кој ги 

дефинираше надлежностите на општините, имено општините можат самостојно да ги 

регулираат и извршуваат задачите што се од јавен интерес и локално значење.

 За Движењето БЕСА, целосната децентрализација на локалната власт ќе биде 
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приоритет, бидејќи централната власт не може да се справи со сите локални проблеми. 

Движењето БЕСА ќе се залага за целосна децентрализација: политичка, 

административна и финансиска. Најважен е буџетот. Без фискална децентрализација 

нема независна локална власт. Воспоставувањето соодветен систем за финансирање на 

единиците на локалната самоуправа е еден од приоритетите на пристапот на 

партнерството на Република Северна Македонија со ЕУ, без кое нема нормален 

демократски развој на локално ниво.

 Дури и по две децении, процесот на децентрализација не е завршен во 

очекуваниот обем и динамика. Како таква, Република Северна Македонија влегува во 

групата земји со средна децентрализација.

 Чекори што треба да се следат:

· Четиригодишен стратешки финансиски план на градоначалникот во согласност 

со стратегијата на моделот за развој;

· Еден од приоритетите на локалната самоуправа за Движењето БЕСА ќе биде 

посветеноста да се пренесат институционалните надлежности од неколку министерства 

во општините, кои исто така се институционално подготвени да ги пренесат 

одговорностите;
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· Фискална децентрализација, зголемување на учеството на ДДВ за општините на 

8% во 2022 година и по 4 години на 14% (годишен пораст + 1,5%);

· Создавање повеќе автономни општини, зголемувајќи го учеството на 

персоналниот данок на доход за општините на 10% во 2022 година и по 4 години на 22% 

(годишен пораст + 3%);

· Зголемување на трансферите за култура, општество, спорт, до степен до кој 

општините ќе ги децентрализираат овие надлежности од соодветните дирекции и 

министерства;

· Можност за котација на општински обврзници(municipal bounds);

· Вклучување дополнителни општински такси за загадувачи на животната 

средина;

· Привлекување на расположливите средства од ЕУ;

· Целосна транспарентност и отчетност;

· Еднаков регионален развој.

Сите овие цели се во насока на ефикасноста на реализација на нституционалните задачи 

во служба на граѓаните.
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 Од каде ќе ги обезбедиме парите?

 

 Општина Тетово обезбедува приходи врз основа на локалните даноци, како што 

се данок на имот, данок на наследство, данок на промет на недвижен имот, локални 

даноци и надоместоци, како и приходи од имот. Дотации и трансфери од централниот 

буџет, блок дотации за финансирање на активностите на делегирани надлежности во 

различни области. Имплементација на проекти преку кредитни линии и пристап до 

фондови на ЕУ преку конкретни проекти.
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