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Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот за адаптација со 

конзервација и реставрација на ,,Офицерски дом,, Битола 

Проект за адаптација со конзервација и реставрација на ,,Офицерски дом,, Битола во 
рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, 
администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на 
Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во 
туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ е на туристичкиот потенцијал на 
општина Битола преку адаптација и ревитализација на Офицерски до Битола кој на едно место ќе 
овозможи задоволуање на широк спектар на потреби на туристите во дестинацијата. 

Општина Битола во рамките на апликацијата, подготви Планот за управување со културно 
наследство ” со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз 
културното наследство од проектните активности за реконструкција и адаптација на ,,Офицерски 
дом,, во Битола. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните 
негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.  

 

Електронската верзија од  Планот за упправување со културно наследство:за проектот е 
достапна  

      Општина Битола: www.bitola.gov.mk 

Проектна канцеларија  www.lrcp.mk 
Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: www.tourismmacedonia.gov.mk  

Печатена верзија од Планот за управување со животна средина и на Планот за упправување 
со куултурно наследство 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 културно наследство: м-р Славе Младеновски 
E-маил: slave.mladenovski@lrcp.org.mk 

 
2. Општина Битола 

Адреса: ,,Бул.1-ви Мај,, бр.61 Битола 
      Телефон: 047 208 334, 047 208 337 
      Одговорно лице: м-р Зора Симјановска 
      Е-маил: zkomunalno@bitola.gov.mk  
 

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

(дата на објава:_19.03.2019 g.).  

Ве молиме Вашите коментари за подобрување Планот за упправување со куултурно 
наследство “Проектот за адаптација со конзервација и реставрација на ,,Офицерски дом,, 
Битола ”да ги доставите на наведените е-маил адреси или во Општина Битола и/или 
Проектот за локална и регионална конкурентност. 

http://www.lrcp.mk/
http://www.tourismmacedonia.gov.mk/


2 

Однапред Ви благодариме 

 
 
Референтен број:   161 
(се потполнува од страна на проектот) 
 

Потпис 
 
 

 

Дата 
 
 

 

  

Име и презиме* 
 

 

Контакт информации* 
 
 

Е-mail: 
 
______________________________ 
 
Tелефон: 
 
______________________________ 
 

Коментар: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потпис: 

 
______________________ 

Дата: 
 
 
-------------------------------------------- 

* Информациите во полињата не се обврзувачки 

 


