
Формулар за поднесување коментари 

Формулар за доставување на забелешки и предлози во однос на Планот за управување со животната средина и социјалните аспеки 

(ПУЖССА) за проектот: Надградба на локална улица во н.м. Лозово, локална улица во н.м. Аџиматово, локални улици во н.м. 

Каратманово, локални улици во н.м. Милино и локални улици во н.м. Дорфулија во Општина Лозово 

Главен опис на проектот 

Локациите на кои ќе се изведуваат проектните активности се наоѓаат во општина Лозово во населените места Аџиматово, 

Каратманово, Милино и Дорфулија. Проектните активности опфаќаат 23 улици (со различна должина и сегашна состојба). Вкупната должина 

на сите проектни улици е 3.936,83 m. 

Локалната улица „29“ се наоѓа во населеното место Аџиматово со должина од 154,02 m и е земјен пат при што обезбеден е нов 

соодветен слој на асфалт кој ќе го задоволи сообраќајното оптоварување. 

Проектната површина за реконструкција во населеното место Дорфулија, општина Лозово, опфаќа 7 земјени патишта со вкупна 

должина од 1.478,56 m. Предвиден е нов соодветен слој на асфалт кој ќе го задоволи сообраќајното решение. 

Проектната површина за реконструкција во населба Каратманово, општина Лозово, опфаќа 7 земјени патишта со вкупна должина од 

1.051,22 m. Предвиден е нов асфалтен слој кој ќе го задоволи сообраќајното решение. 

Проектната површина за реконструкција во населба Милино, општина Лозово опфаќа 12 земјени патишта со вкупна должина од 1.253,03 m. 

Предвиден е нов асфалтен слој кој ќе го задоволи сообраќајното решение. 

Електронска верзија од Планот за Планот за управување со животната средина и социјалните аспеки (ПУЖССА) за проектот: 

Надградба на локална улица во н.м. Лозово, локална улица во н.м. Аџиматово, локални улици во н.м. Каратманово, локални улици 

во н.м. Милино и локални улици во н.м. Дорфулија во Општина Лозово е достапен на следнава електронска адреса: 

 

 Општина Лозово: https://www.opstinalozovo.gov.mk/  

 МТВ: http://mtc.gov.mk/  

 ЕУП: www.wbprojects-mtc.mk 

Име и презиме на лицето кое дава коментар*  

Информации за контакт* 

 

 

Е-пошта: ______________________________ 

Телефон: ______________________________ 

Коментар за ПУЖССА: 

 

Потпис  

______________________ 

Датум 

____________________ 

Ако имате какви било коментари / предлози или дополнувања за предложените мерки во Планот за управување со животната 

средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) за проектот: “Надградба на локална улица во н.м. Лозово, локална улица во н.м. 

Аџиматово, локални улици во н.м. Каратманово, локални улици во н.м. Милино и локални улици во н.м. Дорфулија во Општина 

Лозово„ ве молиме доставете ги на одговорното лице од следната институција:  

                                                          Контакт лице: Сашка Богданова Ајцева 

                                                        Е-пошта: saska.bogdanova.ajceva.piu@mtc.gov.mk 

 

Во рок од 14 дена по објавувањето на ПУЖССА Проект: Надградба на улици во  Општина Лозово 

(датум на објава: ……. ) 

Референтен број: ______________________________ 

(пополнето од страна одговорните лица за спроведување на проектот) 

 

* Пополнување на полињата со лични податоци не е задолжително 
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