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Formular per paraqitje/dorëzim të komenteve dhe sugjerimeve për projektin 
"Struga - destinacioni juaj turistik" 

 
Komuna e Strugës në kuader të„Projektit për konkurim lokal dhe rajonal” i përkrahur nga BE, 
administruar nga Banka Botërore dhe zbatuar nga Kabineti për Zëvendës Kryeministrin 
përgjegjës për Çështjet Ekonomike - CPZVEP, komponenti projektues „Investime në 
infrastrukturën turistike dhe ndërlidhje në destinacione“ Struga - destinacioni juaj turistik"si dhe 
parashtroi kërkesë për marrjen e një granti për finansim të projektit.  
 

Komuna e Strugësnë kuadër të kërkesës, përgaditi Listë për verifikim të Planit për menaxhim 
me ambientin jetësor për projektin"Struga - destinacioni juaj turistik"me qëllim që në kohë të 
identifikohen dhe vlerësohen ndikimet potenciale ndaj ambientit jetësor të aktiviteteve të 
projektit për për rikonstruksion dhe zgjërim të trotuarëve ekzistues dhe  ndërtimin e shtegut 
për këmbësorë dhe biçikleta, në mjedisin jetësor Plani përmban edhe masa për parandalim, 
minimizim dhe lehtësim të ndikimeve të mundshme negative nga realizimi i aktiviteteve të 
parapara 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 turizmittë RM-së: 

www.tourismmacedonia.gov.mk 
Komunës së Strugës www.struga.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. Miroslav Krlezanr. 60/1, Shkup 
Telefon: 02 32 53 818  
Ekspert për ambientin jetësor: LjubomirPetkovski 
e-mail: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk 
 
Komuna e Strugës 
Adresa:sheshi “Nënë Tereza” p.n. 

      Telefon: 046/781335 
      Personi përgjegjës: Kryetari i Komunës z.Ramis Merko  
      e-mail: info@struga.gov.mk  
 

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 listenë një periudhë kohore prej  14 ditësh pas ditës së 
publikimit të Listës për verfikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësor  

Data e publikimit:05.02.2020. 
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Ju lutemi që komentet Tuaja për përmirësim të Listës për verifikim të Planit për menaxhim 
me ambientin jetësorpër projektin"Struga - destinacioni juaj turistik" 

”ti paraqisni apo dorëzoni në adresat e dhëna elektronike ose në zyrat e Komunës së 
Strugës dhe/ose Projektit për konkurim lokal dhe rajonal.  

Paraprakisht ju falenderojmë. 
 
 

Numri I referencës: ______________________________ 
(plotësohet nga projekti ) 
Emri dhe mbiemri* 
 

 

Kontakt* 
 
 

e-mail: 
 
______________________________ 
 
Telefon: 
 
______________________________ 
 

Koment/Sygjerim: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nënshkrim 

 
______________________ 

Data 
 
____________________ 

* Plotësimi i kolonave ku kërkohen të dhënat personale nuk është i detyrueshëm 

 


