QYTETI I SHKUPIT
Në bazë të Programit për subvencionimin e amvisërive dhe subjekteve të tjera të
Qytetit të Shkupit për pastrimin e oxhaqeve për vitin 2018 („Lajmëtari zyrtar i Qytetit
të Shkupit” nr. 11/18;), Qyteti i Shkupit shpall:

Thirrje publike
për subvencionimin e amvisërive dhe subjekteve të tjera të Qytetit të Shkupit
për pastrimin e oxhaqeve për vitin 2018
1. Përshkrimi i Thirrjes publike
1.1.

Problemi kryesor në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor, me të cilin ballafaqohet
Qyteti i Shkupit, është cilësia e keqe i ajrit ambiental në qytet, veçanërisht i grimcave
partikulare (PМ10 и PМ2,5). Një nga arsyet kryesore për emetimin e këtyre grimcave
është ngrohja e shtëpive që nuk janë të lidhura me ngrohjen qendrore, para së
gjithash për shkak të djegies jo të plotë dhe joadekuate të drurëve të zjarrit, kualiteti
joadekuat i drurëve dhe mënyra e ruajtjes së tyre dhe përdorimi i stufave të vjetra, të
amortizuara dhe të parregullta nga ana teknike, si dhe nga pastrimi jo i rregullt dhe
mirëmbajtja e oxhaqeve.

Masa ka si qëllim arritjen e efekteve afatmesme dhe disa efekteve afatgjata:
-

-

Arritja e djegies më të mirë të drurëve,
Reduktimi i gazrave të dëmshme,
Reduktimi i blozës,
Mbrojtja nga zjarri,
Zvogëlimi i shpenzimeve për ngrohje
Mbrojtja e mjedisit jetësor, dhe
Ngritja e vetëdijes publike te qytetarët për nevojën e pastrimit të oxhaqeve.

1.2. Në Thirrjen publike për kompensimin e një pjese të shpenzimeve të amvisërive
dhe objekteve të tjera për pastrimin e oxhaqeve mund të marrin pjesë persona fizikë
dhe juridikë vendbanimi i të cilëve, përkatësisht selia ndodhet në territorin e Qytetit të
Shkupit.
1.3. Thirrja publike zgjat 60 ditë kalendarike nga dita e shpalljes më 22.11.2018 dhe
do të realizohet sipas parimit „i ardhuri i parë, shërbehet i pari”.
1.4. Thirrja publike është shpallur në ueb-faqen e Qytetit
(www.skopje.gov.mk), në mediumet e shtypura dhe elektronike.

të

Shkupit

2. Kritere për pjesëmarrje në Thirrjen publike:
Aplikuesi është e nevojshme të plotësojë kriteret e mëposhtme për pjesëmarrje në
thirrjen publike:
 Të jetë banor i qytetit të Shkupit (komunat në qytetin e Shkupit: Aerodrom,
Gazi Baba, Kisela Voda, Karposh, Çair, Shuto Orizari, Qendër, Gjorçe

Petrov, Butel, Saraj), përkatësisht objekti i personit juridik të jetë në territorin
e Qytetit të Shkupit;
 Pastrimi i oxhakut të jetë kryer nga profesionist i punësuar në firmën e
regjistruar me shifrën e veprimtarisë 81.22 në përputhje me Klasifikimin
kombëtar të veprimtarive, dhe
 Të posedojë vërtetim dhe kupon fiskal për kryerjen e pastrimit të oxhakut me
datën e shpalljes së thirrjes publike deri në ditën e përfundimit të thirrjes.
3. Mënyra e aplikimit në Thirrjen publike
3.1. Të drejtë për pjesëmarrje në këtë Thirrje publike kanë banorët e qytetit të
Shkupit (amvisëritë), si dhe personat juridikë të cilët kanë objekte afariste në
komunat: Aerodrom, Gazi Baba, Kisela Voda, Karposh, Çair, Shuto Orizari, Qendër,
Gjorçe Petrov, Butel, Saraj, të cilët do të pastrojnë oxhakun në vendbanimin e tyre
ose objektin afarist në territorin e Qytetit të Shkupit në periudhën nga fillimi i thirrjes
publike deri në ditën e përfundimit të thirrjes dhe do të deponojnë kërkesë për
shfrytëzimin e të drejtës për kompensim.
3.2. Për kompensimin e një pjese të shpenzimeve dhe konfirmimin që kriteret për
pjesëmarrje janë plotësuar, aplikuesi deri te Qyteti i Shkupit duhet të deponojë
dokumentet e mëposhtme:
- Kërkesë për kompensim (Kërkesa mund të merret në arkivin e Qytetit të
Shkupit ose nga faqja e internetit të Qytetit: www.skopje.gov.mk);
- Dëshmi që është banor në qytetin e Shkupit: Fotokopje e letërnjoftimit ose
pasaportë;
- Dëshmi për subjekt afarist: Gjendja aktuale jo më e vjetër se 6 muaj;
- Vërtetim për realizimin e pastrimit të oxhakut, të nënshkruar nga personi
ekspert që ka pastruar oxhakun;
- Llogari fiskale nga firma e regjistruar për veprimtarinë pastrim i oxhaqeve
(shifra 81.22 në përputhje me Klasifikimin kombëtar të veprimtarive). Llogaria
fiskale duhet të jetë lëshuar në periudhën nga fillimi i thirrjes publike deri në
ditën e përfundimit të thirrjes, dhe
- Fotokopje nga llogaria e transaksionit/xhiro llogaria.
3.3. Vërtetimi për realizimin e shërbimit duhet të jetë lëshuar:
- Për persona fizikë në adresën në të cilën jeton aplikuesi, pikërisht adresa e banimit
që është shkruar në letërnjoftim.

- Për personat juridik në adresën e objektit afarist të subjektit juridik për të cilin vlen
gjendja rrjedhëse;
3.4. Vetëm një person nga familja mund të parashtrojë kërkesën për fitim të
kompensimit.
3.5. Personat juridik mund të parashtrojnë vetëm një kërkesë.
3.5. Kërkesën për shfrytëzimin e të drejtës për kompensim të një pjese të
shpenzimeve së bashku me dokumentacionin, duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur
deri te Qyteti i Shkupit bul. “Ilinden” nr. 82, në arkivin e Qytetit të Shkupit, çdo ditë
pune nga ora 08:30 deri në ora 15:00 .
3.6. Në zarfin duhet të qëndrojë: Thirrje publike për subvencionim të qytetarëve
në territorin e Qytetit të Shkupit për pastrimin e oxhaqeve për vitin 2018
4. Mënyra e realizimit të thirrjes publike
4.1. Kryetari i Qytetit me Aktvendim formon komisionin për realizimin
publike.

Thirrjes

4.2. Komisioni është i detyruar që ti shqyrtoj kërkesat e arritura dhe dokumentacionet
e dorëzuara si shtojca dhe të parashtroj propozim deri te Kryetari i Qytetit për
miratim / mos miratim të kërkesave.
4.3. Për kërkesat e arritura dhe të shqyrtuara, do të drejtohet lista me të dhënat
vijuese:
- Emri dhe mbiemri ose titulli i personit juridik dhe adresa,
- Data dhe ora e fletëparaqitjes së dorëzuar për thirrjen publike.
4.5. Pagesa e mjeteve do të realizohet në mënyrë sukcesive, sipas radhës së
fletëparaqitjeve të arritura, pas miratimit të aktvendimit për miratim të kërkesave nga
ana e Kryetarit të Qytetit të Shkupit.
4.6. Nëse shpenzohen të gjitha mjetet e parapara financiare, Qyteti i Shkupit do ta
njoftojë opinionin se thirrja publike ndërpritet para skadimit të periudhës për të cilën
ajo është shpallur.
5. Mënyra e realizimit të së drejtës së kompensimit
5.1. Kryetari i Qytetit të Shkupit, në propozim të Komisionit në afat prej 20 ditëve nga
dita e përfundimit të thirrjes publike do të miratoj Aktvendim për miratim të kërkesës
dhe për pagesën e mjeteve në neto shumë prej 1.000 denarë për amvisëri,
përkatësisht për subjekt juridik, për kërkuesit që i kanë plotësuar kriteret e kësaj
thirrjeje publike.
5.2. Kryetari i Qytetit të Shkupit në propozim të Komisionit do të miratoj Aktvendim
për refuzimi e kërkesës në afat prej 20 ditëve nga dita e parashtrimit të kërkesës
nëse kërkuesi nuk posedon dokumentacion të rregullt dhe të kompletuar.

