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Formular për parashtrim të komenteve dhe sugjerimeve për projektin 

“Kriva Pallanka – Porta Lindore kah Evropa (atraksion festivalo – turistik)” 

Komuna e Kriva Pallankës në kuadër të “Projektit për kunkurrencë lokale dhe rajonale” të 
përkrahur nga BE, i administruar nga Banka Botërore dhe i implemetuar nga Kabineti i Zëvendës 
Kryetarit të Qeverisë i ngarkuar me Çështjet Ekonomike – ZZKNÇE, komponenta projektuese 
“Investime në infrastrukturën turistike dhe lidhjet në destinacione” ka përgatitur projektin “Kriva 
Pallanka – Porta Lindore kah Evropa (Atraksion festivalo – turistik)” për riparim të sheshit të qytetit 
në pjesën qëndrore të qytetit. 

Komuna e Kriva Pallankës në kuadër të aplikacionit, ka përgatitur Regjistrin për kontroll të 
Planit për menaxhim me mjedisin jetësor për projektin “Kriva Pallanka – Porta Lindore kah Evropa 
(Atraksion festivalo – turistik)” me qëllim që të identifikohen me kohë dhe të vlerësohen ndikimet 
potenciale mbi mjedisin jetësor nga aktivitetet projektuese për riparim të sheshit të qytetit. Plani 
përmban edhe masa për parandalim, minimalizim dhe relativizim të ndikimeve të mundshme negative 
nga realizimi i aktiviteteve të parapara projektuese. 

 

Verzioni elektronik i Planit për menaxhim me mjedisin jetësor për projektin është i qasshëm në: 

Zyrën projektuese  www.lrcp.mk 
Komunën e Kriva Pallankës: www.krivapalanka.gov.mk  

Verzioni i shtypur i Planit për menaxhim me mjedisin jetësor është i qasshëm në këto lokacione: 

1. Njësia për implementim të projektit (NJIP) 
Projekti për konkurrencë lokale dhe rajonale (PKLR) 
Adresa: rr. Gjuro Gjakoviq, nr. 60/1, Shkup 
Telefoni: 02 32 53 818 
Eksperti i mjedisit jetësor: Lubomir Petkovski 
e-mail: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk 

 

2. Komuna e Kriva Pallankës 
Adresa: rr. “Sh. Joakim Osogovski” nr. 175 Kriva Pallankë 

Telefoni: 031/375-035 
Personi përgjegjës: Borjanço Micevski 
       e-mail: gradonacalnik@krivapalanka.gov.mk  

 

Ju lutemi, nëse keni koment/sugjerim ose plotësim të masave të propozuara nga Regjistri i 
kontrollit të Planit për menaxhim me mjedisin jetësor, ta dorëzoni te personat përgjegjës nga kjo 
listë, në periudhën brenda 14 ditëve pas distës së shpalljes së Regjistrit për kontroll të Planit për 
menaxhim me mjedisin jetësor  

(data e shpalljes:____________). 

Ju lutemi që komentet Tuaja për përmirësim të Reistrit për kontroll të Planit për menaxhim 
me mjedisin jetësor për projektin “Kriva Pallanka – Porta Lindora kah Evropa (Atraksion festivalo – 
turistik)” t’i dorëzoni në e-mail adresat e lartëpërmendura, si dhe në arkivin e Komunës së Kriva 
Pallankës dhe/ose Projekti për konkurrencë lokale dhe rajonale. 

Ju faleminderit që më parë 

http://www.lrcp.mk/
http://www.krivapalanka.gov.mk/
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Numri i referencës: ______________________________ 
(plotësohet nga faqja e projektit) 
 

Nënshkrimi 
 
 

 

Data 
 
 

 

 


