
1  

 
 

 
 

Komuna e Kavadarit në kuadër të “Projektit të konkurrencës lokale dhe rajonale” të  përkrahur 
nga ana e BE-së, të administruar nga Banka Botërore dhe të zbatuar nga Kabineti i Zëvendës-Kryetarit 
të Qeverisë përgjegjës për Çështjet Ekonomike – KZKQÇP, komponenti i projektit “Investimet në 
infrastrukturën turistike dhe ndërlidhjet e destinacioneve“ përgatiti projektin “Programi i integruar për 
zhvillimin e turizmit në komunën e Kavadarit “ me qëllim të zhvillimit të turizmit në nivel lokal, si dhe 
zhvillimin në nivel qendror. 

Versioni elektronik i Planit të menaxhimit të mjedisit jetësor për projektin është në dispozicion në : 
Zyrën e projektit: www.lrcp.mk 
Agjencinë për promovimin dhe përkrahjen e turizmit të RMV-së: 
www.tourismmacedonia.gov.mk  
Komunën е Kavadarit: www.kavadarci.gov.mk  

Versioni i shtypur i Planit të menaxhimit të mjedisit jetësor është në dispozicion në lokacionet që 
vijojnë: 

1. Njësia për realizimin e projektit (NjRP) 
Projekti i konkurrencës lokale dhe rajonale (PKLR) 
Adresa: Rr. Gjuro Gjakoviq nr. 60/1, Shkup 
Telefoni: 02 32 53 818 
Ekspert për mjedisin jetësor: Ljubomir Petkovski 
E-posta: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk 

 
2. Komuna e Kavadarit 

Adresa: Marshall Tito pn 1430, Kavadar 
 Telefoni: 043 416 130 

Personi përgjegjës : Sasho Moshev 
E-posta:smoshev@kavadarci.gov.mk 
 

 

 

Formular për paraqitje/dorëzim të komenteve dhe sugjerimeve për projektin  

“Programi i integruar për zhvillimin e turizmit në komunën e Kavadarit” 

Komuna e Kavadarit në kuadër të aplikacionit, përgatiti Planit të menaxhimit të mjedisit jetësor 
për projektin “Programi i integruar për zhvillimin e turizmit në komunën e Kavadarit” me qëllim që 
me kohë të identifikohen dhe vlerësohen ndikimet potenciale ndaj mjedisit jetësor nga aktivitetet e 
projektit. Plani përmban edhe masa për parandalimin, minimizimin dhe zbutjen e ndikimeve të 
mundshme negative nga realizimi i aktiviteteve të parapara të projektit. 

Ju lutemi në rast se keni ndonjë koment/sugjerim ose plotësim për masat e propozuara nga 
Lista për verifikim të Planit të menaxhimit të mjedisit jetësor, të njëjtat t’i dërgoni tek personat 
përgjegjës të kësaj liste në një periudhë kohore prej 14 ditësh pas ditës së publikimit të Planit të 
menaxhimit të mjedisit jetësor 

(Data e publikimit: 05/02/2020). 

http://www.lrcp.mk/
http://www.tourismmacedonia.gov.mk/
http://www.kavadarci.gov.mk/
mailto:%20E-posta%20ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk
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 Ju lutemi që komentet Tuaja për përmirësim të Planit të menaxhimit të mjedisit jetësor për 
projektin “Programi i integruar për zhvillimin e turizmit në komunën e Kavadarit” t’i dërgoni në 
adresat e dhëna elektronike ose në zyrat e komunës së Kavadarit ose/ose Projektit të konkurrencës 
lokale dhe rajonale. 

Paraprakisht ju falënderojmë. 

 

 
 

Numri referent :    
(plotësohet nga ana e projektit) 

Nënshkrimi Data 
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