
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република
Македонија” број 05/02) Советот на Град Скопје на седумдесет и третата седница одржана на 6
јули 2021 година, донесе

ОДЛУКА
за формирање на Координативно тело

„Скопје 2028 – кандидат за Европска престолнина на културата”

Член 1
Со оваа одлука се формира Координативно тело за поддршка и контрола на активностите
насочени кон стекнување на титулата „Скопје 2028 – кандидат за Европска престолнина на
културата” (во натамошен текст: Координативно тело).

Член 2
Координативното тело го сочинуваат претседател, заменик-претседател и 19 членови, и тоа:

Претседател:
· Никола Наумоски - Раководител на Сектор за поддршка на Градоначалникот;

Заменик-претседател:
· Виолета Качакова - програмска менаџерка на проектот Скопје 2028;

Членови:
· Роберт Алаѓозовски – Претставник на Влада на РСМ;
· Наде Пешева - Претставник на Министерство за култура;
· Татјана Балаќ - Раководител на Сектор за јавни дејности;
· Ирина Ставрева – Помошник раководител на Сектор за јавни дејности;
· Антонио Павловски – Одделение за култура;
· Адријана Божиноска – Одделение за култура;
· Валон Салиху – Раководител на Одделение за координација на активностите на
Градоначалникот;
· Даниела Адамова – Раководител на Секторот за образование во Град Скопје;
· Ловрен Маркиќ - Раководител на Сектор за меѓународна соработка;
· Мери Костовска - Помошник раководител на Сектор за меѓународна соработка;
· Соња Цветковиќ - Чолакова - Раководител на Сектор за животна средина;
· Елеонора П. Николовска – Раководител на Одделение за социјална, детска и здравствена
заштита;
· Алјоша Шопар – Помошник раководител на Сектор за урбанизам и планирање на просторот;
· Александар Богески - Раководител на Одделение за туризам;
· Оливер Мусовиќ – менаџер за развој на концепт на проектот Скопје 2028;
· Срџан Амет – претставник на ЕЛС;
· Филип Аврамчев – Универзална сала;
· Русе Арсов – Младински културен центар;
· Сермине Пурини – Културно-информативен центар – Скопје;
· Дита Старова – Национална Галерија;
· Биљана Тануровска Ќулавковски - граѓанско општество;

Член 3
Опсег на задачи и активности на членовите на Координативното тело:
- Следење на процесот и динамиката на имплементација на активностите;
- Учество во спроведување на конкретни активности поврзани со секторот и дејноста која ја

претставуваат;



- Помош во обезбедување на потребните статистички податоци кои се бараат како дел од
апликацијата;

- Обезбедување поврзаност и усогласеност со останатите стратешки документи на локално и
централно ниво од значење за кандидатурата за Европска престолнина на културата;

- Професионално и политичко застапување и давање препораки до Влада, Министерство за
култура, Градоначалник и Совет на град Скопје за поддршка во реализација на активностите;

- Помош во решавање на потенцијални проблеми или потешкотии во спроведување на
активностите;

- Обезбедување на видливост и промоција на кандидатурата во секторот и дејноста која ја
претставуваат.

Член 4
Координативното тело се состанува два пати месечно, при што на секои четири месеци
изработува Извештај за неговата работа кој се доставува до градоначалникот и Советот на
Град Скопје.

Член 5
Организациската и административната поддршка на Координативното тело ќе биде обезбедена
од Секторот за јавни дејности.

Член 6
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Град Скопје“.

Број 27-6669 /1
6 јули 2021 година
С к о п ј е
С О В Е Т Н А Г Р А Д С К О П Ј Е
ПРЕТСЕДАТЕЛ
проф.д-р Љубица Јанчева с.р.

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
5/2), Këshilli i Qytetit të Shkupit në seancën e shtatëdhjetetre të mbajtur më datën 6 korrik të vitit 2021,
solli këtë:

VENDIM
për formim të Trupit koordinues “Shkupi 2028 – kandidat për Kryeqendër Evropiane të

kulturës”

Neni 1
Me këtë vendim formohet Trupi koordinues për përkrahje dhe kontrollim të aktiviteteve të fokusuara
drejtë fitimit të titullit: “Shkupi 2028 – kandidat për Kryeqendër Evropiane të kulturës” (në tekstin e
mëtutjeshëm: Trupi koordinues).

Neni 2
Trupi koordinues përbëhet nga kryetari, zëvendës kryetari dhe 19 anëtarë, me sa vijon:

Kryetar:
· Nikolla Naumoski – Drejtues i Sektorit për përkrahje të Kryetarit të Qytetit;

Zëvendës kryetar:
· Violeta Kaçakova – menaxhues programi për projektin – Shkupi 2028;

Anëtarët:
· Robert Allagjozovski – Përfaqësues i Qeverisë së RMV;
· Nada Pesheva – Përfaqësues i Ministrisë për kulturë;
· Tanja Ballaq – Drejtues i Sektorit për veprimtari publike;



· Irina Stavreva – Ndihmës i drejtuesit të sektorit për veprimtari publike;
· Antonio Pavllovski – Seksioni për kulturë;
· Adrijana Bozhinoska – Seksioni për kulturë;
· Valon Saliu – Drejtues i Seksionit për koordinim të aktiviteteve të Kryetarit të Qytetit;
· Daniella Adamova – Drejtues i Sektorit për arsim në Qytetin e Shkupit;
· Llovren Markiq – Drejtues i Sektorit për bashkëpunim ndërkombëtarë;
· Meri Kostovska – Ndihmës drejtues i Sektorit për bashkëpunim ndërkombëtarë;
· Sonja Cvetkoviq – Çollakova – Drejtues i Sektorit për mjedis jetësorë;
· Eleonora P. Nikollovska – Drejtues i Sektorit për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe për mbrojtje
shëndetësore;
· Aljosha Shopar – Ndihmës drejtues i Sektorit për urbanizëm dhe planifikim të hapësirës;
· Alksandar Bogeski – Drejtues i Seksionit për turizëm;
· Oliver Musoviq – menaxhues për zhvillim të konceptit të projektit – Shkupi 2028;
· Sërxhan Amet – përfaqësues nga KEL;
· Filip Avramçev – Salla Universale;
· Ruse Arsov – Qendra kulturore rinore;
· Sermine Purini – Qendra informative kulturore - Shkup;
· Dita Starova – Galeria Kombëtare;
· Bilana Tanurovska Qullakovski – shoqëria civile.

Neni 3
Fushëveprimi i detyrave dhe i aktiviteteve të anëtarëve të Trupit koordinues:
- Përcjellja e procesit dhe të dinamikës së implementimit të aktiviteteve;
- Pjesëmarrja në realizimin e aktiviteteve konkrete lidhur me sektorin dhe veprimtarinë që

përfaqëson;
- Ofrimi i ndihmës për të dhënat e nevojshme statistikore të kërkohen si pjesë e aplikimit;
- Sigurimi i lidhshmërisë dhe harmonizimit me dokumentet tjera strategjike në nivel lokal dhe

qendrorë që janë me rëndësi për kandidaturën për Kryeqendër Evropian të kulturës;
- Përfaqësimi profesional dhe politik si dhe ofrimi i rekomandimeve deri te Qeveria, Ministria për

kulturë, Kryetari i Qytetit dhe Këshilli i Qytetit të Shkupit për ofrimin e përkrahjes gjatë realizimit të
aktiviteteve;

- Ofrimi i ndihmës gjatë zgjedhjes së problemeve potenciale ose të vështirësive gjatë realizimit të
aktiviteteve;

- Sigurimi i transparencës dhe promovimit të kandidaturës në suaza të sektorit dhe veprimtarisë që
përfaqësohet.

Neni 4
Trupi koordinues do të mblidhet dy herë në muaj, gjatë kësaj gjatë çdo katër muaj përpilohet Raporti
për punën e tij i cili dorëzohet deri te Kryetari i Qytetit dhe deri te Këshilli i Qytetit të Shkupit.

Neni 5
Përkrahja organizative dhe administrative e Trupit koordinues do të sigurohet nga Sektori për
veprimtari publike.

Neni 6
Ky vendim hyn në fuqi në ditën e shpalljes në “Lajmëtari zyrtarë i Qytetit të Shkupit”.


