
1 

Formular per paraqitje/dorëzim të komenteve dhe sugjerimeve për projektin “Përforcimi i 
turizmit alternativ në zonat rurale të Pollogut”  

 
          Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut në kuadër të projektit “Projektit për 
konkurim lokal dhe rajonal“ i përkrahur nga BE, administruar nga Banka Botërore dhe 
zbatuar nga Kabineti i Zëvendës Kryetarit të Qeverisë përgjegjës për Çështjet Ekonomike – 
KZKQÇE, komponenti projektues “Investime në infrastrukturën turistike dhe ndërlidhjet në 
destinacionet“  përgatiti projekt “Përforcimi i turizmit alternativ në zonat rurale të Pollogut” 
ku qëllimi kryesor është përforcimi I zhvillimit ekonomik me rritjen e konkurrencës në rajonin 
e Pollogut si destinacion turistik me përshtatje efikase të kërkesave të tregut të brendshëm 
dhe atyre të huaj dhe pjesëmarrje në krijimin e vendeve të reja të punës.  

Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut në kuadër të aplikacionit, përgatiti Listë 
për verifikim të Planit për menaxhim me mjedisin jetësor për projektin “Përforcimi i turizmit 
alternativ në zonat rurale të Pollogut” me qëllim intentifikimin dhe vlerësimin në kohë 
ndikimet potenciale mbi ambientin jetësor nga aktivitetet e projektit për rekonstruimin dhe 
adaptimin e ndërtesës së vjetër shkollore në qendër turistike moderne. Plani përfshin edhe 
masa për parandalimin, minimizimin dhe zbutje të ndikimeve eventuale negative nga realizimi 
I aktiviteteve të parashikuara projektuese. 

 
Versioni elektronik i Planit për menaxhim me mjedisin jetësor për projektin gjendet në:  
 
         Zyra projektuese www.lrcp.mk 
         Agjencia për promovim dhe përkrahje të turizmit të RMV:  
www.tourismmacedonia.gov.mk 

    Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut: https://rdcpolog.mk/ 
Version i shtypur i Planit për menaxhim me mjedisin jetësor për projektin gjendet në 
lokacionet në vijim: 

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

2. Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut – Tetovë 
Adresa: Rr. Njegosheva nr.2 Kati-I, 1200 Tetovë 
Telefon: 044/618-062 
Personi përgjegjës: Fatmir Saiti 
e-mail: info@rdcpolog.mk 
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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 njëjtin dorëzoni 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” ti paraqisni apo dorëzoni në adresat e dhëna 
elektronike ose në zyrat e Qendrës për zhvillim të rajonit planor të Pollogut dhe/ose Projektit 
për konkurim lokal dhe rajonal.  

Paraprakisht ju falenderojmë. 
 
 
Numri referues: ______________________________ 
(plotësohet nga ana e projektit) 
 
Nënshkrim 
 

 
______________________ 

Data 
 
 
____________________ 

 


