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Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот 
 „Подобар спортски аеродром за просперитет на општината“ 

Друштво за воздушен транспорт АЕРОКЛУБ СКОПЈЕ ДОО Чучер Сандево во рамките на 
„Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, Светска Банка и 
Министерството за Економија на РМ, проектна компонента „Инвестиции во туристичка 
инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект „Подобар спортски аеродром за 
просперитет на општината“ и поднесе апликација за добивање на грант за финансирање на 
проектот. 

Целокупната цел е создавање дестинација во близина на градот Скопје преку 
реконструкција на туристичко-сместувачкиот објект на локацијата Спортски аеродром Стенковец, 
направен во духот на аеронаутиката, така што посетителите кои доаѓаат на аеродромот можат да 
пробаат дел од локалната кујна специјалитети и уживаат во спортските активности. Туризмот ќе 
има голем придонес за локалниот економски развој и отворање нови работни места, дестинација 
позната за активните туристи. 

АКС ДОО во рамките на апликацијата, подготви Список за проверка на План за управување 
со животната средина за проектот „Подобар спортски аеродром за просперитет на општината“ 
со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната 
средина од проектните активности за со цел да се идентификуваат и проценат потенцијалните 
влијанија врз влијанијата врз животната средина на проектните активности за уредување на 
просторот со реконструкција на ресторан во кој можат да се сместат 250 посетители, реновирање 
на сместувачкиот капацитет на 6 простории. Планот исто така содржи мерки за превенција, 
минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализацијата на планираните 
проектни активности. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на 
можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.  
Електронската верзија од Планот за управување со животна средина за проектот е достапна на: 

Проектна канцеларија  www.lrcp.mk 
AK Скопје: www.aeroklubskopje.mk   
Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: www.tourismmacedonia.gov.mk  

Печатена верзија од Планот за управување со животна средина е достапна на следните 
локации: 

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП) 
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) 
Адреса:  Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје 
Телефон: 02 32 53 818  
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски     
E-маил: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk 

 
2. Друштво за воздушен транспорт АЕРОКЛУБ СКОПЈЕ ДОО Чучер Сандево Адреса: 

Спортски Аеродром Стенковец бр.151а, Чучер Сандево 
      Телефон: 070/958-820 
      Одговорно лице: Тања Најдова 
       Е-маил: tanja.najdova@gmail.com 

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените 
мерки од Список за проверка на Планот за управување со животната средина доставете го до 
назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на 
Список за проверка на Планот за управување со животната средина  

http://www.lrcp.mk/
http://www.aeroklubskopje.mk/
http://www.tourismmacedonia.gov.mk/
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(дата на објава:____________).  
Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Список за проверка на Планот за 

управување со животната средина за проектот „Со тандем скокови до повеќе активни туристи“ 
да ги доставите на наведените е-маил адреси или во канцелариите на Спортскиот Аеродром 
Стенковец и/или Проектот за локална и регионална конкурентност. 

Однапред Ви благодариме 
Референтен број: ______________________________ 
(се потполнува од страна на проектот) 
Име и презиме* 
 

 

Контакт информации* 
 
 

Е-пошта: 
 
______________________________ 
 
Телефон: 
 
______________________________ 
 

Коментар: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потпис 
 

 
______________________ 

Дата 
 
 
____________________ 

* Пополнување на полињата со лични податоци не е задолжително 
 


