
ЗА ЕВРОПСКО ТЕТОВО



ВОВЕД

 Општина Тетово со градот Тетово како втор центар во многу области во 
Република Северна Македонија заслужува да ги инспирира сите политички 
субјекти и граѓаните на максимално демократско ангажирање, а особено за 
вонредните Локални избори 2022 година.

 

 Претстојните вонредни локални избори за членови на Советот 
на Општина Тетово ќе бидат уште една успешна етапа на тоа македонско 
чекорење кон иднината.

     

 За нас, граѓаните на Тетово не се поставува прашањето колку 
подобро ќе живееме со новиот Совет на Општината, туку дали воопшто ќе се 
создаде амбиент за живеење во Тетово. Видовме дека досегашната локална 
коалициона власт во општината немаше капацитет, ниту визија  да создаде  
амбиент за подобар живот на граѓаните во Тетово. Тие, градот под Шара го 
оставија жеден,  нечист, затрупан во смет, во сообраќаен и урбанистички хаос, 
место во кое нема услови ниту за пристоен живот.

 Нашите кандидати за членови на Советот на Општина Тетово 
одговорно, доследно и истрајно ќе создадат: 

• услови функционирањето на општината да се вклопи во реформскиот курс 
на државата;

• квалитетен сервис на граѓаните независно од нивната етничка, верска, 
политичка и полова припадност;

• соживот и меѓуетничка толеранција;

• основа за безбедност на сите граѓани;

• сопствен социо-економски развој;

• висок степен на одговорност во извршувањето на надлежностите на 
локалната самоуправа;

• високи критериуми во донесувањето и спроведувањето на одлуките;

• ефикасно прибирање и домаќинско  трошење на средствата;

• законитост и транспарентност на донесените одлуки;

• на раководни места да дојдат стручни и компетентни луѓе.



ЗАЛОЖБИ НА СДСМ ВО ОДДЕЛНИ ОБЛАСТИ

ЈАКНЕЊЕ НА ГРАЃАНСКАТА ОПРЕДЕЛБА

На планот на јакнење на граѓанската определба нашата коалиција постојано 
ќе делува преку:

• поттикнување на соработката меѓу граѓаните во решавањето на локалните 
проблеми;

• доследна примена на “бадинтеровиот принцип” на локално ниво во 
одлучувањето по прашањата утврдени со закон;

• правична застапеност на припадниците на различните етнички заедници во 
администрацијата во локалната самоуправа;

• организирање работилници и други погодни облици на соработка на 
граѓаните за подигање на граѓанската свест и толеранција, како и негување 
на културата на мирот;

УРБАНИЗАМ И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

• ќе се ревидираат постојните и ќе се донесат нови урбанистички планови врз 
основа на реалните услови и планови;

• ќе се обезбеди порационален пристап и подеднаква достапност на услугите 
до сите граѓани и потенцијални инвеститори;

• ќе ја решиме градската и приградската сообраќајна мрежа;

• ќе иницираме изградба на нов, современ плоштад;

• руралниот развој на општината ќе го поттикнеме преку развој на 
земјоделството и на селскиот туризам.

КОМУНАЛНА ОБЛАСТ

• реорганизација на комуналната сфера која ќе резултира со чист, светол и 
уреден град, животна средина на задоволни граѓани;

• дефинитивно решавање на проблемот со градска депонија;

• реконструкција на постоечката улична водоводна мрежа;

• изградба на нови, реконструкција и санација на постоечките канализациони 
линии, изградба на нов главен колектор и пречистителна станица;

• уредување на новите градските православни гробишта во с.Фалише со 
соодветна инфраструктура.



ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

• Со мерките и активностите во областа на заштитата на животната средина 
ќе се обезбедува:

• конкурентност на земјоделските капацитети на локалните земјишни 
површини преку чиста еколошка средина;

• видливи резултати во заштитата на воздухот, водата и почвата низ мерките 
и активностите од надлежност на општината;

• мониторинг и евидентирање на локалитетите кои со загадувањето 
преставуваат опасност по здравјето на луѓето и животните;

• повисоки стандарди на урбано и рурално еколошко живеење;

• реализирање на проекти за подигање на еколошката свест кај граѓаните.

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

 Владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ги создаде 
неоходните услови за економски развој, кои треба да ни обезбедат инвестиции 
и нови вработувања.

• ќе се формираат тимови од стручни и компетентни луѓе кои ќе покренуваат 
нови развојни иницијативи и проекти кои ќе ги исполнат стандардите за 
финансиска поддршка од фондовите на ЕУ, со што ќе се создаде поволна 
бизнис-клима за инвестирање;

• ќе се создадат фондови за локален економски развој кои ќе се темелат врз 
користење на финансиски средства со поволни услови за кредитирање;

• стимулативни мерки за поддршка на економскиот развој;

• развој на малите и средните претпријатија, како основа на локалниот 
економски развој;

• поттикнување на услужниот сектор, традиционалните занаети, како и на 
руралниот, планинскиот и транзитен туризам;

• работно ангажирање на младите, ќе им се овозможи достап до информациите, 
особено до оние за примена на нови технологии во работата;

• контакти на локалните бизниси со заинтересираните субјекти од странство.

ОБРАЗОВАНИЕ

• квалитетно и стручно управување со училиштата;

• подобрување на вкупните услови за работа во училиштата.



ЗДРАВСТВО

 Подигање на нивото на здравствените услуги за населението преку:

• достапност на секој тип на здравствени услуги за секој граѓанин без исклучок;

• градење на квалитетна здравствена заштита;

• изедначување со европските стандарди и просек.

СПОРТ

• реконструирање на постојните и изградба на нови спортски објекти: 
поттикнување на развојот на квалитетниот и рекреативниот спорт.

  

КУЛТУРА

• поттикнување и афирмирање на богатото културно наследство:   
поттикнување на културното творештво.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

• социјална грижа и заштита само за оние на кои навистина им е потребна; 

• повисоко ниво на згрижување и воспитување на децата од   предучилишната 
возраст во детските градинки и забавишта;

• зголемување на грижата за лица изложени на социјален ризик, социјално 
исклучените лица, бездомниците и др.;

• поголема грижа за старите и изнемоштените лица.



I  ИНФРАСТРУКТУРА

 1. Поддршка за реализација на граѓанската иницијатива „ТЕТОВО САКА 
ПАРК“, и  изградба на Градски парк во Тетово.

 2. Изградба на современ двосмерен пат којшто ќе оди над населбата 
Дреноец до с.Лавце,  и Тетовското кале со крак до с.Селце. На постојните 
патишта до Кале и Лавце да се изградат пешачки и велосипедски патеки, 
со комплетна вертикална и хоризонтална сигнализација, осветлување со 
канделабри со лед светилки, дрвореди, покриени видиковци на секои 200 
метра, со клупи за одмор и корпи за ѓубре. Изградба на атрактивна трамвај-
жичара од нас. Колтук до Тетовското кале.

 3. Гасификација на градот Тетово.

 4. Конечно решавање на проблемот со водоснабдувањето на сите 
реони на Тетово.

 5. Канализација:

- Реконструкција на улицата Бане Стефаноски (Стара градинка)

- Довршување на троатоарот во населба Блок 70 на улица 180, околу 120 м

- Реконструкција на улицата Борис Кидрич и тротоарот кај спортскиот центар 
што води до автобуската и железничката станица.

- Реконструкција на атмосферската и фекалната канализација на Ул.”Браќа

Симовски” (Чапчаково сокаче). Од Ул.”И.Р.Лола” до Ул.”Гоце Делчев”, околу 

200 м.

- Ул. “И.Р.Лола” крак кај Музичко училиште, приклучок на фекална канализација  
на 30 куќи од долната страна на ул.”Гоце Делчев”, околу 30 м.

- Ул. “И.Р.Лола” крак спроти чајџилница “Себо”, со приклучок на 9 куќи на 
ул.”Мирче Ацев”, околу 30 м.

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦИ И ПОПРАВКИ

- Асфалтирање на Ул. “Браќа Симовски” (Чапчаково сокаче), до крстосницата 
со Ул.”Гоце Делчев”, околу 200 м.

- Ул.”Гоце Делчев” прередување на коцките од црквата Св.Никола во Колтук до 
црквата Св.”Кирил и Методиј” на Два Бреста, околу 180 м.

- Ул. “Т.Ц.Мерџан” прередување на коцките од стара библиотека до Два Бреста, 
околу 100м.

- Ул.”Пролетерска” реконструкција на улицата од Ул. “Гоце Делчев” до крај, 
околу 100 м.



- Ул.”Партизанска” реконструкција на улицата, околу 150 м.

- Населба Станбена, Ул.”Браќа Миладинови” реконструкција на неколку краци, 
околу 150 м.

- Подобрување на уличното осветлување особено во периферните населби.

- Поставување на семафори на раскрсницата на Бул. “Благоја Тоска” и 
Ул.”Љ.Б.Пиш” пред Тетовчанка, поради безбедносни причини.

- Изградба на Дом за згрижување на стари и немоќни лица.

ПАРКИНЗИ

- Тетово нема доволно паркинг-места, а ниту локација за нивна изградба. 
Затоа предлагаме изградба на катни гаражи и тоа на следниве локации: 

1. На местото каде што беше ДТВ Партизан, 

2. Од десната страна на река Пена, спроти Клиничката болница, 

3. На постоечкиот паркинг зад Центарот за култура, 

4. Над скривницата во Блок 54,  

5. Над скривницата на Ул.”133” (помеѓу “Кастело” и “Маестро”), 

6. До зградата на Општина Тетово на местото на општинските бараки и 
паркингот  пред нив. 

РЕЧНО КОРИТО

- Реконструкција, санација и редовно чистење на коритото на река Пена.



II ИНВЕСТИЦИИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

• Проблем 1

 Поради немање инфраструктура не може да се привлечат инвеститори  
во Тетовската индустриска и развојна зона која мора да има комплетна 
инфраструктура.

РЕШЕНИЕ

 Изградба на инфраструктура во Индустриска зона Тетово (пристапни 
патишта, крак на железничката пруга од Тетово до ТИРЗ (3 км.) канализација, 
водовод, довод на електрична енергија...)

• Проблем 2

 Секојдневно низ централното градско подрачје на Тетово (по 
булеварите Илирија, Видое Смилевски-Бато, Методија Андонов-Ченто и 
Благоја Тоска, каде живеат над 20.000 граѓани (и има дневна миграција од 
30.000 луѓе) и каде се наоѓаат големите трговски центри “Веро”, “Стокомак”, 
“Кипер” и “Жито-маркет”, Тетовскиот зелен пазар, автобуската и железничката 
станица, трите згради на ОУ Братство-Миѓени (во населбите Б.Кидрич, 
Мирче Ацев и Дреноец), Економското училиште, Факултетот за физичка 
култура, две градинки, Спортскиот центар, Спортската сала,  двата фудбалски 
стадиони, амбулантата “Монопол”, дваесетина ресторани и десетина фабрики, 
дневно поминуваат над 100 тешки камиони-шлепери. Случени се голем број 
сообраќајни несреќи со смртни последици.

РЕШЕНИЕ

 Пробивање на улицата В.С.Бато до с. Порој и Џепчиште. Изградба на 
мост на Поројска река. 

• Проблем 3

 Новите градски православни гробишта во с.Фалише немаат никаква 
инфраструктура и никакви услови за достојно погребување на Македонците.

РЕШЕНИЕ

 Изградба на комплетна инфрастуктура на новите градски православни 
гробишта во с.Фалише.



• Проблем 4

 Капелата на старите православни гробишта во нас.Поток се уште не е 
ставена во функција. 

РЕШЕНИЕ

 Ставање во функцијата на капелата на старите градски православни 
гробишта во Тетово.

• Проблем 5

Тетово се гуши во сообраќаен хаос. 

РЕШЕНИЕ

 Конечно пробивањето на булевар “Благоја Тоска” од новиот мост на 
река Пена кај Клиничката болница Тетово до булевар “Илинденска” во вкупна 
должина од околу 2 км.

• Проблем 6

 Пералната до ОУ „Братство-Миѓени“ Спортски центар, која го 
оневозможува нормалниот пешачки и моторен сообраќај и го загрозува 
животот на учениците и граѓаните.

РЕШЕНИЕ

 Раскинување на договорот со корисникот на пералната и доделување 
на просторијата на некоја НВО.



1. КАТЕГОРИЈА: ПОДОБРИ УСЛУГИ ЗА ГРАЃАНИТЕ

• Едношалтерски систем

• Љубезна администрација

• Побрзо вадење документи

2. КАТЕГОРИЈА: КВАЛИТЕТЕН ЖИВОТ

• Екологија, зеленило - ТЕТОВО НЕМА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО! Потребно е:

- Поддршка на граѓанската иницијатива „Тетово сака парк“ и изградба на 
современо уреден Градски парк во Тетово.

- Раскинување на договорот со сопственикот на ПРИВАТНИОТ Луна-парк и 
повторна изградба на Спортскиот центар со спортски терени, со пешачки 
патеки, ново зеленило, дрва, украсни растенија и цвеќиња, клупи, реквизити 
за деца, осветлување, корпи за отпадоци, украсни фонтани.

- реконструкција и санација на малите паркови пред Музичкото училиште, кај 
Стара библиотека и во Саат маало.

- реконструкција и санација на паркот и детското игралиште во Ајдучко маало.

• Детска заштита

На Тетово му е потребна најмалку уште една градинка.

• Спорт и спортски клубови

- Довршување на спортската сала во Тетово.

- Во градот Тетово нема доволно помошни фудбалски игралишта. Предлагаме 
да се изгради помошно игралиште со тревнат терен до стадионот на АМС на 
Спортски центар. 

- Нов спортски центар во просторот позади стариот што од општината е даден 
под концесија на приватна компанија. Просторот е довелно голем за изградна 
на мини терен за мал фудбал, кошарка и терен за тенис, урбана опрема за 
забава на најмладите и детска патека за ролери и велосипеди во кругот на 
спортскиот центар.

- Стариот градски фудбалски стадион да се стави во функција на сите тетовски 
клубови за одигрување на првенствени натпревари.

- Ставање во функција на фудбалско игралиште во с.Сараќино со негово 
оградување и изградба на соблекувални, за тренинзи на тетовските фудбалски 
клубови. Ова ќе придонесе и за реактивирање на ФК Слобода с.Сараќино.

- Ставање во функција на фудбалско игралиште во с.Фалише со негово 



оградување и изградба на соблекувални, за тренинзи на тетовските фудбалски 
клубови. Ова ќе придонесе и за реактивирање на ФК Ласта с.Фалише.

- Изградба на трибина на фудбалското игралиште во с.Порој.

- покренување меморијален планинарски марш “Кирчо-Кики Пенев”.

- финансирање на спортските клубови со редовна дотација од Буџетот на 
Општина Тетово според рангот во кој се натпреваруваат.

• Култура (концерти, манифестации, фестивали итн)

- Континуирано финансирање културни манифестации (ТЕХО, Одбележување 
на Денот на Кирил Пејчиновиќ со литературно читање, драмскиот аматеризам 
и др.)

- Одржување на фестивал на македонски староградски песни. 

- Организирање на годишна манифестација „Филмски фестивал Панче 
Камџик“, на кој ќе се вреднуваат епизодните улоги и ќе се доделува награда за 
најдобра епизодна улога на домашен и странски актер, која ќе го носи името 
на Панче Камџик.

• Изградба на современ духовен, културен, угостителско-туристички и 
спортско-рекреативен центар на Тетовското кале. 

КАТЕГОРИЈА: НЕГУВАЊЕ НА ИСТОРИСКОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

• Постојана грижа за спомен-обележјата и одбележување на сите значајни 
датуми од НОБ, во соработка со ОО на Сојузот на борците од НОБ Тетово.

• Враќање на бистите на народните херои Тодор Ципоски-Мерџан и Ѓоце 
Стојчески-Амбарче на Градскиот плоштад, односно во склоп на Споменикот 
на револуцијата.

Тетово, јули 2022 година

 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА



ЗА ЕВРОПСКО ТЕТОВО


