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Komuna Prilep në suazat e “Projektit për kompetencës lokal dhe rajonal” I mbështetur 
nga ana e UE, duke administruar prej Bankës Boterore dhe duke zbatuar prej Kabineti I 
Zëvendës Kryetari I Qeverisë për Qështje Ekonomike – KZKQQE, komponenta e projetit 
“Investime në infrastrukturës turistike dhe lidhja në destinime” përgatiti project “Liqeni I 
Prilepit – Aventurat të reja, mundësitë të reja”. Qëllimi kryesor I projektit është përmirësimi I 
afrueshmërisë te atrakcione turistike, kualiteti dhe përvojat të ofrimit turstik në Prilep dhe 
Pelagonija si edhe zmadhimi I konkurencës së bizneset locale dhe punësimet, më qëllim të 
zhvillohet turizmi në një nivel lokal si edhe zhvillim në një nivel qëndror dhe rajonal. 

  

Versioni elektronik i Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin është në 
dispozicion në : 
Zyrën e projektit:: www.lrcp.mk 
Agjencia për promovim dhe mbështetje e turizmit në R.M:  www.tourismmacedonia.gov.mk 
Komuna Prilep: www.prilep.gov.mk 

Version i shtypur i Planit për menaxhim me mjedisin jetësor është në dispozicion në 
lokacionet që vijojnë:: 

1. Njësia për zbatimi i projektit (NZP) 
Projekti për konkurencë lokale dhe rajonale (PLRK) 
Adresa: Rr. Gjuro Gjakoviq nr. 60/1, Shkup 
Telefon: 02 32 53 818 
Ekspert për mjedisin jetësor: Ljubomir Petkovski 
E-mail: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk 

 

2. Komuna Prilep 
Adresa: Prilepski braniteli nr. 1, Prilep 
Telefon: 048 401 709 
Persona përgjegjës: Borçe Jankuloski 
Еmail: b.jankuloski@prilep.gov.mk

 
Formular për dorëzimi I komenteve dhe sugjerimeve për projektin 
 “LIQENI I PRILEPIT – AVENTURAT TË REJA, MUNDËSITË TË REJA” 

Komuna Prilep në suazat të aplikimt, përparoi Plan për Menaxhimi më mjedisit dhe 
aspekte sociale për projekti “Liqeni I Prilepit – Aventurat të reja, mundësitë të reja” me qëllim 
me kohë të identifikohen dhe vlerësohen ndikimet potenciale mbi mjedisin prej aktivitetet të 
projektit për Menaxhimi I shtegu për biçikleta prej v.q. Markova Çeshma deri f. Prisad, ndërtim 
I rruga hyrëse me hapësirë për parking për makinat të lehta motorike, ndërtim I rrafhnaltë me 
derraca, shtëpitë të verës si edhe vendosje e pajisje urbane, ndërtim I shesh lojëra sportive dhe 
ndërtim I shteg për këmbësoret. Plani përmban edhe masa për ndalim, minimizim dhe zbutim 
I ndikimet të mundshme negative prej realizimi I aktivitetet të parashikuara të projektit.  

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

Data e publikimit: 26.09.2019. 

 

 Ju lutëmi komentet Juaj për përmirësimi I Planit për Menaxhimi me mjedisin për 
projekti “LIQENI I PRILEPIT – AVENTURAT TË REJA, MUNDËSITË TË REJA” ti dorëzoni në 
adresat të dhëna elektronike ose në komunën Prilep dhe/ose Projekti për konkurencën local 
dhe rajonal. 

Vend i mbajtës: Komuna Prilep – Sala e gjelbër 
Data: 10.10.2019 
Orë: 10 orë 
Ju falëndorjmë paraprakisht. 

 

 
Numri referent: ______________________________ 
(shkruhet nga ana e projektit) 

Emri dhe mbiemri*  

 
 
Informata për kontakt* 

Е-mail: 
 
___________________________ 
Telefon: 
 
___________________________ 
 

Koment: 

 

 

 

 

 

 

Nënshkrim 
 
 
 

Data 
 
 
 

* Informatë në këtë fushë nuk është e detyrueshme 
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