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Formular për paraqitjen e komenteve dhe sugjerimeve për projektin për Rivitalizimin e 

Kalasë Pitoreske – 

Komuna e Kërçovës 

Në kuadër të „Projektit për konkurencë lokale dhe rajonale“ i përkrahur nga BE, 

administruar nga Banka Botërore dhe zbatuar nga Kabineti për Zëvendës Kryeministrin 

përgjegjës për Çështjet Ekonomike - CPZVEP, komponenti projektues „Investime në 

infrastrukturën turistike dhe ndërlidhje në destinacione“ është potencial turistik i Komunës së 

Kërçovës perms përshtatjes dhe rivitalizimit të Kalasë Pitoreske, e cila në një vend do të 

mundësojë përmbushjen e një sere nevojash të turistëve në destinacion. 

Në kuadër të aplikimit, Komuna e Kërçovës ka përgatitur një Plan për Menaxhimit të 

Trashëgimisë Kulturore dhe Plan për Menaxhimin me Mjedisin Jetësor dhe aspektin 

social, në mënyrë që në kohë të identifikohen dhe vlerësohen ndikimet e mundshme në 

trashëgiminë kulturore dhe mjedisit jetësor nga aktivitetet e projektit për rivitalizimin e Kalasë 

Pitoreske –Kërçovë. Plani gjithashtu përmban masa për parandalimin, minimizimin dhe zbutjen 

e ndikimeve të mundshme negative nga realizimi i aktiviteteve të planifikuara.  

 

Verzioni elektroniki Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin është në 

dispozicion në:  

     Komunën e Kërçovës: www.kicevo.gov.mk 

Zyrën e projekteve: www.lrcp.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. Njësiapërzbatimtëprojektit (NJZP) 

Projektpërkonkurimlokaldherajonal (PKLR) 

Adresa:  rr. GjuroGjakoviqnr. 60/1, Shkup 

Telefon: 02 32 53 818  

Ekspert për trashëgimisë kulturore: m-r Slave Mladenovski 

e-mail: slave.mladenovski@Ircp.org.mk 

Ekspert për mjedisin jetësor : Ljubomir Petkovski 

e-mail: ljubomir.petkovski@Ircp.org.mk  

2.  Komuna e Kërçovës 

Adresa:,,Boris Kidriç” nr. 1 Kërçovë 

Telefon: 070-738-558, 075-212-526 

Personi përgjegjës: Darko Belevski 

e-mail: darko@kicevo.gov.mk.      darkobelevski@yahoo.com 

 

Ju lutemi në rast se keni ndonjë koment/sugjerim ose plotësim për masat e 

propozuara nga Plani për Menaxhimit të Trashëgimisë Kulturore dhe Planit për për 

Menaxhimin me Mjedisin Jetësor dhe aspektin social, të njëjtat paraqitni tek personat 

përgjegjës të kësaj liste në një periudhë kohore prej 14 ditësh pas ditës së publikimit të 

Plani për Menaxhimit të Trashëgimisë Kulturore dhe Planit për për Menaxhimin me 

Mjedisin Jetësor dhe aspektin social  
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(Data e publikimit: 24.05.2019 ) 

Ju lutemi për komentet tuaja për përmirësimin e Planit për Menaxhimit të Trashëgimisë 

Kulturore dhe Planit për Menaxhimin me Mjedisin Jetësor dhe aspektin social – 

“Projekti për rivitalizimin e Kalasë Pitoreske –Kërçovë’’ t’i dorëzoni tek e-mail adresat e 

larpërmendura ose te Komuna e Kërçovës dhe/ose Projektit për konkurencë lokale dhe 

rajonale. 

Ju faleminderohemi paraprakisht 

 

 

Numri i referencës: ____161_________ 

(e kompletuar nga projekti) 

 

 

 

Emri dhe mbiemri * 

 

 

 

Informacioni i 

kontaktit * 

 

E-mail: 

 

______________________________ 

 

Telefon: 

______________________________ 

 

Koment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nënshkrim 

 

______________________ 

Data: 

 

____________________ 

*Plotësimiifushave me tëdhënatpersonaleështëfakultative 


