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Formular per paraqitje/dorëzim të komenteve dhe sugjerimeve për projektin   

 „Avancimi i kushteve për zhvillim të turizmit alternativ në lokalitetin Moçali i 

Monospitovës”  

Komuna Bosilovë në kuadër të „Projektit për konkurim lokal dhe rajonal” përkrahur 

nga ana e BE-së, Bankës Botërore dhe Ministrisë së ekonomisë së RM-së, komponenta 

projektuese „Investime në infrastrukturën turistike dhe ndërlidhje në destinacione” përgaditi 

projektin „Avancimi i kushteve për zhvillim të turizmit alternativ në lokalitetin Moçali i 

Monospitovës” si dhe parashtroi kërkesë për marrjen e një granti për finansim të projektit.  

Qëllimi i projektit është përforcimi i potencialit turistik të komunës Bosilovë si dhe 

avancimi i kushteve për zhvillim të turizmit alternativ në lokalitetin Moçali i Monospitovës me 

çka do të bëhet e mundur zhvillimi i këtij destinacioni.  

Komuna e Bosilovës në kuadër të kërkesës, përgaditi Plan për menaxhim me mjedisin 

jetësor për projektin „Avancimi i kushteve për zhvillim të turizmit alternativ në lokalitetin 

Moçali i Monospitovës” me qëllim që në kohë të identifikohen dhe vlerësohen ndikimet 

potenciale ndaj mjedisit jetësor të aktiviteteve të projektit. 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 mjedisin jetësor për projektin është në 

dispozicion në:   

Zyrën e projekteve  www.lrcp.mk 

Komunën e Bosilovës: www.bosilovo.gov.mk   

Agjencionin për promovim dhe përkrahje të turizmit të RM-së: 

www.tourismmacedonia.gov.mk  

 

Verzioni i shtypur i  Planit për menaxhim me mjedisin jetësor është në dispozicion në 

lokacionet e mëposhtme:   

1. Njësia për zbatim të projektit (NJZP) 

Projekt për konkurim lokal dhe rajonal  (PKLR) 

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

Telefon: 02 32 53 818  

Ekspert për mjedisin jetësor: Ljubomir Petkovski     

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

2. Komuna Bosilovë 

Adresa: f.Bosilovë pn  2431  Bosilovë 

      Telefon: 034 371 600 

      Personi përgjegjës: Zoran Zimbakov 

       e-mail: opstinabosilovo1@gmail.com   

 
Ju lutemi në qoftë se keni ndonjë koment/sugjerim ose plotësim për masat e 

propozuara nga Plani për menaxhim me mjedisin jetësor, të njëjtat paraqitni tek personat 
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përgjegjës të kësaj liste në një periudhë kohore prej  14 ditësh pas ditës së publikimit të 

Planit për menaxhim me mjedisin jetësor    

(Data e publikimit:____________). 

 

Ju lutemi që komentet Tuaja për përmirësim të Planit për menaxhim me mjedisin 

jetësor për projektin „Avancimi i kushteve për zhvillim të turizmit alternativ në lokalitetin 

Moçali i Monospitovës” ti paraqisni apo dorëzoni në adresat e dhëna elektronike ose në 

zyrat e komunës Bosilovë dhe/ose Projektit për konkurim lokal dhe rajonal.  

 

Vendi: Qendra për turizëm alternativ dhe zhvillim kreativ - f.Monospitovë. 

Data: __________ 2018 

Ora: __________ 

Paraprakisht ju falenderojmë.  

 

Numri i referencës: ______________________________ 

(plotësohet nga ana e projektit) 

Nënshkrimi: 

 

 

 

Data: 

 

 

 

 


