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Formular per paraqitje/dorëzim të komenteve dhe sugjerimeve për projektin   
 „ Aeroportet më të mira sportive sjellin prosperitet për bashkinë “  

Ndërmarrja e Transportit Ajror AEROCLUB SKOPJE DOO Cucer Sandevo në kuader të  
„Projektit për konkurim lokal dhe rajonal“ i përkrahur nga ana e BE-së, Bankës Botërore 
dhe Ministrisë së Ekonomisë të RM-së, komponenti projektues „Investime në infrastrukturën 
turistike dhe ndërlidhje në destinacione“ përgaditi projektin  „Aeroportet më të mira sportive 
sjellin prosperitet për bashkinë“ si dhe parashtroi kërkesë për marrjen e një granti për finansim 
të projektit.  
Objektivi i përgjithshëm është krijimi i një destinacioni afër qytetit të Shkupit përmes 
rindërtimit të objektit turistik / akomodimit në vendndodhjen Aeroporti Sportiv Stenkovec, i 
bërë në frymën e aeronautikës në mënyrë që vizitorët që vijnë në aeroport të mund të provojnë 
disa nga kuzhinat lokale specialitete dhe shijoni aktivitetet sportive. Turizmi do të ketë një 
kontribut të madh në zhvillimin ekonomik lokal dhe hapjen e vendeve të reja të punës, një 
destinacion i njohur për turistët aktiv. 
Si pjesë e propozimit të projektit, AKS DOO përgatitë Listën e Kontrollit të Planit të 
Menaxhimit Mjedisor dhe Social për projektin "Aeroportet më të mira sportive sjellin 
prosperitet për bashkinë " me qëllim të identifikimit dhe vlerësimit të ndikimeve të mundshme 
në ndikimet mjedisore të aktiviteteve të projektit për rregullimin e hapësirë me rindërtimin e një 
restoranti që mund të strehojë 250 vizitorë, rinovimi i kapacitetit akomodues të 6 dhomave. Plani 
gjithashtu përmban masa për parandalimin, minimizimin dhe zbutjen e ndikimeve të mundshme 
negative nga realizimi i aktiviteteve të planifikuara të projektit. 
Verzioni elektronik i Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin është në 
dispozicion në:   

Zyrën e projekteve  www.lrcp.mk 
AK Shkup: www.aeroklubskopje.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  

2.  Ndërmarrja e Transportit Ajror AEROCLUB SKOPJE DOO Cucer Sandevo 
      Adresa: Aerodromi sportiv Stenkovec 151a, Shkup 
      Telefon: 070/958-820  
      Personi përgjegjës: Tanja Najdova 
      e-mail: tanja.najdova@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 
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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 „Tandem kërcime rrit numrin e turistëve 
aktivë” ti paraqisni apo dorëzoni në adresat e dhëna elektronike ose në zyrat e Aeroporti 
Sportiv i Stenkovecit dhe/ose Projektit për konkurim lokal dhe rajonal.  

Paraprakisht ju falenderojmë. 
Numri i Referencës:: ______________________________ 
(të përfundojë nga projekti) 
Emri dhe Mbiemri* 
 

 

Informacioni i 
kontaktit* 
 
 

Е-mail: 
 
______________________________ 
 
Telefon: 
 
______________________________ 
 

Komenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nënshkrim 

 
______________________ 

Data 
 
____________________ 

* Plotësimi i fushave të të dhënave personale nuk është i detyrueshëm 


