
Образец за доставување коментари   

Образец за доставување коментари предлози за ПУЖССА Проект: “Рехабилитација на локален пат од населба 

Маврови Анови до с. Врбен” во Општина Маврово и Ростуше 

Главен опис на проектот 

Планираните проектни активности ќе се спроведат на локалниот пат што ги поврзува населбата Маврови Анови и село Врбен, што се наоѓа во 

северо-источниот дел на Општина Маврово и Ростуше. Должината на локалниот пат, кој е предмет на овој проект, е 5,523 m. Локацијата на 

проектот поминува низ 2 населени места, Маврови Анови на надморска височина од 1,262 m н.м.в. и Врбен на надморска височина 1,280 m 

н.м.в. Најголемата регистрирана надморска височина по должината на патот е 1,418 m н.м.в. Водни тела во близина  на предметниот опфат се 

следните: река Мавровска (се наоѓа на најкратко растојание од 250 м западно од локацијата на проектот) реката Врбенска (се наоѓа на крајната 

точка на локацијата на проектот кај населбата Врбен) и езерото Маврово (лоцирано на почетната точка на локацијата на проектот кај населбата 

Маврови Анови). Во непосредна близина на местото на проектот, се наоѓа основното училиште „Денче Дејаноски“. Покрај локацијата на проектот 

има индивидуални куќи, како и шумско земјиште. 

Главните активности ќе вклучуваат: обележување и обезбедување на трасата на локацијата на проектот; поставување на сигнализација за 

безбедност и предупредување по трасата на проектната област; стружење на асфалт и расчистување на отпадните области (1,620 m3); вадење 

на калдрма (4,122 m2); ставање на тампонски слој; премачкување на исфрлените области и пуферскиот слој со битуменска емулзија; 

поставување на носечки слој од битумен над постојниот пат. Бидејќи ова е постоечки пат, не се очекуваат значителни влијанија врз животната 

средина, но за идентификуваните влијанија, ПУЖССА се подготвува каде што се пропишани соодветни мерки за нивно ублажување и 

минимизирање. 

Електронска верзија од ПУЖССА Проект: Рехабилитација на локален пат од населба Маврови Анови до с. Врбен” во 

Општина Маврово и Ростуше е достапна на следните веб-страни:: 

• Општина Маврово и Ростуше: http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/  
• МТВ со ЕУП: http://mtc.gov.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 на ПУЖССА Проект: 

Рехабилитација на локален пат од населба Маврови Анови до с. Врбен” во Општина Маврово и Ростуше, ве молиме 

доставете ги на одговорното лице од следната институција: 

Контакт лице: Ирена Пауновиќ 

Е-пошта: irena.paunovikj.piu@mtc.gov.mk 

Во рок од 14 дена по објавувањето на ПУЖССА Проект: Рехабилитација на локален пат од населба Маврови Анови до 

с. Врбен” во Општина Маврово и Ростуше 

(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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