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Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот 

 „Реновирање на Еуро Хотел Градче заради повисока категоризирана туристичка услуга“ 

Еуро Хотел Градче во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ 
поддржан од страна на ЕУ, Светска Банка и Министерството за Економија на РМ, проектна 
компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви 
проект „Реновирање на Еуро Хотел Градче заради повисока категоризирана туристичка услуга“ 
и поднесе апликација за добивање на грант за финансирање на проектот. 

Целта на проектот е Еуро Хотел Градче да стане конкурентен и посакуван туристички-
рекреативен центар во источниот планински регион по мерка на туристот, односно туристичко-
рекреативен центар кој туристите знаат дека постои, успешно резервираат, имаат добро искуство 
за време на престојот и се враќаат дома да направат повторна резервација или да го препорачаат 
на други.  

Еуро Хотел Градче во рамките на апликацијата, подготви Список за проверка на План за 
управување со животната средина за проектот „Реновирање на Еуро Хотел Градче заради 
повисока категоризирана туристичка услуга“ со цел навремено да се идентификуваат и оценат 
потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за реновирање на 
хотелот. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните 
негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.  

 

Електронската верзија од Планот за управување со животна средина за проектот е достапна на: 

Проектна канцеларија  www.lrcp.mk 
Еуро Хотел Градче: www.eurohotelgradche.com 
Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: www.tourismmacedonia.gov.mk  

Печатена верзија од Планот за управување со животна средина е достапна на следните 
локации: 

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП) 
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) 
Адреса:  Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје 
Телефон: 02 32 53 818  
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски     
E-маил: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk 

 
2. Еуро Хотел Градче Доо Кочани   

Адреса: Населено место без уличен систем 1, Долно Градче, Кочани 
      Телефон: +389 70 336 350 
      Одговорно лице: Тоше Стојановски  
      Е-маил: toshe@eurohotelgradche.com    
 

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените 
мерки од Список за проверка на Планот за управување со животната средина доставете го до 
назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на 
Список за проверка на Планот за управување со животната средина  

http://www.lrcp.mk/
http://www.eurohotelgradche.com/
http://www.tourismmacedonia.gov.mk/
mailto:opstinavevcani@gmail.com
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(дата на објава:____________).  

Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Список за проверка на Планот за 
управување со животната средина за проектот „Реновирање на Еуро Хотел Градче заради 
повисока категоризирана туристичка услуга“ да ги доставите на наведените е-маил адреси или 
во канцелариите на Еуро Хотел Градче и/или Проектот за локална и регионална конкурентност. 

Однапред Ви благодариме 

 
 
Референтен број: ______________________________ 
(се потполнува од страна на проектот) 
 

Потпис 
 
 

 

Дата 
 
 

 

 


