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Formulari për paraqitjen e komenteve dhe sugjerimeve për projektin 
  "Parajsa malore e çiklizmit" 

 

Komuna e Koçanit në kuadër të "Projektit për konkurrencë lokale dhe rajonale" i 
mbështetur nga BE-ja, i administruar nga Banka Botërore dhe i zbatuar nga Kabineti i 
Zëvendës Kryetarit të Qeverisë i ngarkuar për Çështjet Ekonomike – KZKQÇE, komponenti i 
projektit "Investimet në infrastrukturën turistike dhe lidhjet në destinacione" ka përgatitur një 
projekt "Parajsa malore e çiklizmit" për të përforcuar potencialin turistik duke krijuar kushte 
për zhvillimin e turizmit aventuristik dhe duke përmirësuar mundësinë për zhvillimin e turizmit 
rekreativ sportiv dhe turizmit të liqenit në komunën e Koçanit i cili do arrihet përmes 
rikonstruimit dhe përmirësimit të shtigjeve ekzistuese malore të çiklizmit në Malet e Osogovës 
dhe rikonstruimit të shtëpizës malore të Ponikvës. 

Komuna e Koçanit në kuadër të aplikacionit, përgatiti Listë për kontrollin e Planit për 
menaxhimin e mjedisit jetësor për projektin “Parajsa malore e çiklizimit” me qëllim që në 
kohë të bëhet identifikimi dhe vlerësimi i ndikimeve potenciale ndaj mjedisit jetësor gjatë 
zbatimit të projektit. Plani gjithashtu përmban masa për parandalimin, minimizimin dhe 
lehtësimin e ndikimeve të mundshme negative nga realizimi i aktiviteteve të parashikuara të 
projekit. 

 

Versioni elektronik i Planit për menaxhimin e mjedisit jetësor për projekin mund ta gjeni në: 

Zyra e Projektit www.lrcp.mk 
Agjencia për promovimin dhe mbështetjen e turizmit të RM-së:      

www.tourismmacedonia.gov.mk 

Versioni i botuar i Planit të menaxhimit të mjedisit jetësor gjendet në këto lokacione: 
 

1. Njësia për zbatimin e projekteve (NJZP) 
Projekti për konkurrencë lokale dhe rajonale (PKLR) 
Adresa: rr. Gjuro Gjakoviq nr. 60/1, Shkup 
Telefoni: 02 32 53 818 
Ekspert për mjedisin jetësor: Ljubomir Petkovski 
E-mail: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk 

 
2.  Komuna e Koçanit 
 Adresa: rr. Rade Kratovçe nr.1, Koçan 

              Telefoni: 033 274 002 
 Personi përgjegjës: Dragan Petrov 
 e-mail: dragan.petrov@kocani.gov.mk 
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Ju lutemi, nëse keni koment / sugjerim ose plotësim të masave të propozuara nga Lista e 
Kontrollit për Planin e menaxhimit të mjedisit jetësor, dorëzoni ato personave përgjegjës të 
caktuar në këtë listë në periudhë prej 14 ditësh pas ditës së publikimit të Listës së Kontrollit 

për Planin e menaxhimit të mjedisit jetësor 

(data e publikimit: ____________). 

Ju lutemi komentet tuaja për përmirësimin e Listës së Kontrollit për Planin e 
menaxhimit të mjedisit jetësor për projektin “Parajsa malore e çiklizmit” ti dërgoni në 
adresat elektronike të përmendura në komunën e Koçanit dhe/ose Projektin për 
konkurrencë lokale dhe rajonale. 

Ju Faleminderit paraprakisht 

 
 
Numri referent ______________________________ 
 (plotësohet nga ana e projektit) 
 

Nënshkrimi 
 
 

 

Data 
 
 

 
 


