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Formular per paraqitje/dorëzim të komenteve dhe sugjerimeve për projektin   
 Emri i proektit: "Zhvillimi i turizmit në Luginën e Mavrovës" 

Në kuader të komunes Mavrovo- Rostushe   si udheheqes i nën-projektit dhe partner në 
projektin e Parkut Nacional të  Mavrovo ne Projektin e Konkurrencës Lokale dhe Regjionale" 
të mbështetur nga BE, i administruar nga Banka Botërore dhe zbatohet nga Zyra e Zëvendës 
Presidentit të Qeverisë përgjegjëse për Ekonomi cështjet Ekonomike - ZZPQEE, një 
komponent projekti "Investimet në Infrastrukturën e Turizmit dhe Lidhjet e Destinacionit" ka 
përgatitur një projekt "Zhvillimi i Turizmit në Luginën e Mavrovës" me qëllim të zhvillimit të 
potencialit turistik të popullatës së përgjithshme. 
 
Mavrovo dhe Rostuse dhe Parku Nacional Mavrovo duke hapur tre zona piknikësh, 
rregullimin e shëtitoreve malore, dhe rregullimin e stazave e bicikletave që çon në ujëvarin e 
famshëm të Duff afër Rostuse, dhe vendosjen e vëzhguesve të jetës së egër për të pasuruar 
ofertën turistike në këtë rajon. 
 
Komuna e Mavrovës dhe Rostushe dhe partneri në projektin e Parkut Nacionale  Mavrovo si 
pjesë e aplikacionit përgatitën një listë kontrolli të Planit të Menaxhimit të Mjedisit për projektin 
e Zhvillimit të Turizmit të Luginës Mavrovës për t'i identifikuar ato në kohën e duhur dhe 
vlerësuar ndikimet e mundshme mjedisore të aktiviteteve të mësipërme të projektit. 
 
Plani gjithashtu përfshin masa për të parandaluar, minimizuar dhe zbutur ndikimet e mundshme 
negative të aktiviteteve të projektit. 
Verzioni elektronik i Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin është në 
dispozicion në:   

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. Njësia për zbatim të projektit (NJZP) 
Projekt për konkurim lokal dhe rajonal  (PKLR) 
Adresa:  rr. Gjuro Gjakoviq nr. 60/1, Shkup 
Telefon: 02 32 53 818  
Ekspert për ambientin jetësor: Ljubomir Petkovski     
e-mail: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk  
 
APPLICANT: Komuna e Mavrovës dhe Rostushe 
Adresa: Rostushe 1254 - Mavrovës dhe Rostushe 
Telefon: 042 478 815; 042 478 814 

      Personi përgjegjës: Medat Kurtovski 
       e-mail: medat.kurtovski@gmail.com 
 
 
 
 

http://www.lrcp.mk/
http://www.tourismmacedonia.gov.mk/
mailto:ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk
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Partneri i projektit: Parkut Nacionale Mavrovo 
Adresa: Mavrovi Anovi 1256 - Mavrovës dhe Rostushe 
Telefon: 042 489 019; 042 489 425 

      Personi përgjegjës: Samir Ajdini 
       e-mail: samir.ajdini1@gmail.com 
   

Ju lutemi në rast se keni ndonjë koment/sugjerim ose plotësim për masat e 
propozuara nga Lista për verifikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësor, të 
njëjtat paraqitni tek personat përgjegjës të kësaj liste në një periudhë kohore prej  14 
ditësh pas ditës së publikimit të Listës për verfikim të Planit për menaxhim me ambientin 
jetësor   

(Data e publikimit:____________). 
Ju lutemi që komentet Tuaja për përmirësim të Listës për verifikim të Planit për 
menaxhim me ambientin jetësor për projektin  
"Zhvillimi i turizmit në Luginën e Mavrovës" 
ti paraqisni apo dorëzoni në adresat e dhëna elektronike ose në zyrat e dhe/ose Projektit 
për konkurim lokal dhe rajonal.  

Paraprakisht ju falenderojmë. 
 
 

Numri i referencës: ______________________________ 
(është përfunduar nga projekti 
Emri dhe mbiemri* 
 

 

Informacione për 
kontaktin * 
 
 

Е-mail: 
 
______________________________ 
 
Telefoni: 
 
______________________________ 
 

koment: 
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nënshkrim 
 

______________________ 

data 
 
____________________ 

* Informacioni në këtë fushë është opsional 


