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Formulari për dorëzimin e komenteve dhe sugjerimeve për projektin 

për përshtatjen e Shtëpisë së Kratovës me një arkitekturë të vjetër të qytetit të vjetër të shekullit 

XIX 

"Shtëpia në rr. Mitko Kaleninski nr.5, Kratovë ” 

 

Projekti për adaptimin e Shtëpisë së Kratovës me arkitekturën profane të qytetit të vjetër në kuadër të 

Projektit Lokal dhe Rajonal të Konkurrencës të mbështetur nga BE-ja, i administruar nga Banka Botërore 

dhe i zbatuar nga Kabineti i Zëvendëskryeministrit përgjegjës për çështjet Ekonomike,  Komponenti i 

projektit "Investimet në infrastrukturën turistike dhe lidhjet në destinacione" është potenciali turistik i 

komunës së Kratovës përmes adaptimit dhe rigjallërimit të "Shtëpisë në rr. Mitko Kalenski nr.5, Kratovë ”i 

cili do të shndërrohet për qëllime turistike si një klub nate, në një ambient autentik tradicional të qytetit të 

vjetër. 

Shoqata e Qytetarëve Shtëpia e Sokolëve, brenda aplikacionit, përgatiti Listën për verifikimin e 

Planit të Menaxhimit të Mjedisit dhe aspekteve sociale "me qëllim që të identifikohen dhe 

vlerësohen me kohë ndikimet e mundshme mjedisore të aktiviteteve të projektit për rindërtimin 

dhe adaptimin e" Shtëpisë  në rr. Mitko Kaleninski nr.5, Kratov ”në Kratovë. 

Plani përfshin gjithashtu masa për parandalimin, minimizimin dhe zbutjen e ndikimeve të 

mundshme negative mjedisore, nga realizimi i aktiviteteve të planifikuara të projektit. 

Versioni elektronik i Listës për verifikimin e Planit të Menaxhimit të Mjedisit dhe aspekteve 

sociale të projektit është në dispozicion në faqet e internetit të mëposhtme: 

     Komuna e Kratovës: www.opstinakratovo.gov.mk 

     Qendra për zhvillimin e rajonit të planifikimit verilindor : www.northeastregion.gov.mk 

     Zyra e Projektit :www.lrcp.mk 

     Agjensia për promovimin dhe mbështetjen e turizmit të RM-së : www.tourismmacedonia.gov.mk  

 

     Një version i shtypur i Listës së verifikimeve  për Planin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social dhe është 

në dispozicion në vendet e mëposhtme: 

1. Njësia për Implementimin e Projektit (NJIP) 

Projekti i Konkurrencës Lokale dhe Rajonale (PKLR) 

Adresa: rr. Gjuro Gjakoviç nr. 60/1, Shkup 

Telefon: 02 32 53 818 

Ekspert i trashëgimisë kulturore: Ljubomir Petkovski 

E-mail: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk 

 

2. Shoqata e Qytetarëve Shtëpia e Sokolëve 

Adresa: "Josif Daskalov", nr.5 Kratov 

Telefon: 071 225 985 

Personi përgjegjës: Tatjana Janevska 

Е-mail: janevska_t@hotmail.com  

http://www.opstinakratovo.gov.mk/
http://www.northeastregion.gov.mk/
http://www.lrcp.mk/
http://www.tourismmacedonia.gov.mk/
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Nëse keni një koment / sugjerim ose shtesë të masave të propozuara nga Lista për 

verifikimin e Planit të Menaxhimit të Mjedisit dhe aspektet sociale, ju lutemi dërgojeni atë 

personave përgjegjës të caktuar nga kjo listë brenda 14 ditëve nga dita e publikimit të Listës për 

kontrollimin e Planit. për menaxhimin e mjedisit dhe aspektet sociale  

(data e publikimit: 07.07.2020). 

Ju lutemi paraqisni komentet tuaja për përmirësimin e Listës për verifikimin e Planit të 

Menaxhimit të Mjedisit dhe aspektet sociale për "Shtëpinë e Sokolëve" Kratovë, në adresat e 

përmendura të postës elektronike ose në Shtëpinë e Shoqatës të Sokolëve dhe / ose projektin për 

konkurencë lokale dhe rajonale. 

Ju falenderoj paraprakisht 

 

Numri i referencës: 

(përfunduar nga projekti) 

 

Nëshkrimi 

 

 

 

Data 

 

 

 

  

Emri dhe mbiemri* 

 

 

Kontakt informacion* 

 

 

Е-mail: 

 

______________________________ 

 

Telefon: 

 

______________________________ 

 

Koment: 
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Nënshkrimi: 

 

______________________ 

Data: 

 

 

-------------------------------------------- 

*  

Informacioni në fusha nuk është i detyrueshëm 

 


