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Formular per paraqitje/dorëzim të komenteve dhe sugjerimeve për projektin   
“Përmirësimi i qasjes dhe atraktivitetit në “Vendbanimin liqenor dhe me diell të Mantovës 

dhe rethinës” 

     Komuna Konçe në kuadër të "Projektit për konkurrencën lokale dhe rajonale", të 
mbështetur nga BE, menaxhuar nga Banka Botërore dhe i zbatuar nga Zyra e Zëvendës 
Kryeministrit për Çështje Ekonomike - KZPVEP, projekt komponent "Investimet në 
infrastrukturë turistike dhe lidhjet me destinacione "draft" Përmirësimi i aksesit dhe 
atraktivitetin e "lagjes Sun liqenit Mantova" dhe mjedisit "është potencialin e turizmit të 
Komunës Dragonfly duke hapur një qendër moderne turistike në një Shpesh zadovoluanje do 
të mundësojë një gamë të gjerë të nevojave të turistëve destinacionit. 

      Konçe komunës në kuadër të aplikimit, të përgatitur Projektin Plan Lista kontrolluese 
Menaxhimit Mjedisor "Përmirësimi i aksesit dhe atraktivitetin e" lagjes Sun Liqeni Mantova 
"dhe mjedisin", në mënyrë që të identifikohen menjëherë dhe vlerësuar ndikimet e mundshme 
mjedisore të aktivitetet e projektit: rehabilitimi i rrugës lokale Dam Mantova - Village Gabrevci, 
rregullim urban i zonës piknik në liqen Mantova - ndriçimit (faza instalimet elektrike), hartë 
dhe shënimi i këmbësorëve Mo. 'Cottages vllahe - Manastiri i Shën Gjergjit' Teki 'dhe' 'trokas' 
dhe vendosjen e pajisjeve urbane. Plani përfshin masa për të parandaluar, minimizuar dhe 
zbutur ndikimet e mundshme negative të zbatimit të aktiviteteve të planifikuara të projektit. 

 

Verzioni elektronik i Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin është në 
dispozicion në:   

Zyrën e projekteve  www.lrcp.mk 
Faqja e internetit e Bashkisë së Konçes: http://konce.gov.mk/ 
Agjencionin për promovim dhe përkrahje të turizmit të RM-së: 

www.tourismmacedonia.gov.mk  
 

Verzioni i shtypur i  Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin është në 
dispozicion në lokacionet e mëposhtme:   

1. Njësia për zbatim të projektit (NJZP) 
Projekt për konkurim lokal dhe rajonal  (PKLR) 
Adresa:  rr. Gjuro Gjakoviq nr. 60/1, Shkup 
Telefon: 02 32 53 818  
Ekspert për ambientin jetësor: Ljubomir Petkovski     
e-mail: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk  
 

2. Konçe komunës  
Adresa: 2424 Konce 

      Telefon: 032 630 325 
      Personi përgjegjës: Blagoj Iliev, kryetar bashkie 
       e-mail: gradonacalnik.konce@gmail.com   
   

Ju lutemi në rast se keni ndonjë koment/sugjerim ose plotësim për masat e propozuara 
nga Lista për verifikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësor, të njëjtat paraqitni tek 
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mailto:ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk
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personat përgjegjës të kësaj liste në një periudhë kohore prej  14 ditësh pas ditës së 
publikimit të Listës për verfikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësor   

(Data e publikimit:15.03.2019). 
Ju lutemi që komentet Tuaja për përmirësim të Listës për verifikim të Planit për 

menaxhim me ambientin jetësor për projektin “Përmirësimi i qasjes dhe atraktivitetit në 
“Vendbanimin liqenor dhe me diell të Mantovës dhe rethinës”   ” ti paraqisni apo dorëzoni 
në adresat e dhëna elektronike ose në zyrat e Komuna Konçe dhe/ose Projektit për konkurim 
lokal dhe rajonal.  

Paraprakisht ju falenderojmë. 
 
 

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

Име и презиме* 
 

 

Контакт информации* 
 
 

Е-пошта: 
 
______________________________ 
 
Телефон: 
 
______________________________ 
 

Коментар: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потпис 
 

 
______________________ 

Дата 
 
 
____________________ 

* Пополнување на полињата со лични податоци не е задолжително 


