
Формулар за поднесување коментари 
Формулар за доставување коментари и предлози за Контролната листа на ПУЖССА за 
„Рехабилитација на улица од населено место Петровец до населено место Огњанци во Општина 
Петровец“ 

Опис на проектот 

Проектните активности за рехабилитација на локалната улица од населено место Петровец до 
населено место Огњанци, КП 906 ќе ги поврзе двете населени места Петровец и Огњанци, во општина 
Петровец. Општина Петровец се наоѓа во југоисточниот дел на Скопската котлина во Република 
Северна Македонија. 

Проектната област каде ќе се одвиваат проектните активности за рехабилитација на локална улица од 
населено место Петровец до населено место Огњанци, КП 906 се наоѓаат во југоисточниот дел во 
рурална област. 

Постоечката улица помеѓу двете населени места Петровец и Огњанци има вкупна должина од 802,17m 
и променлива ширина почнувајќи од 5,5m. Улицата е асфалтирана, но асфалтната структура е многу 
оштетена. Улицата поминува покрај обработливи површини и на крај од улицата на 0+802.17 km, покрај 
населеното место Петровец се наоѓаат неколку приватни домувања. Поврзувањето на семејните 
домувања на улицата не се соодветно регулирани, што преставува опасност за движење на локалната 
популација. Нема хоризонтална и вертикална сигнализација. На проектната локација нема дрва кои 
треба да бидат отстранети. На проектната локација има ниска вегетација која треба да биде отстранета.  
Ниската вегетација се јавува поради лошо одржување на локалните улици. 

Согласно со Основниот проект,  предвидената реконструкција опфаќа широчина на улица од 5,5 метри; 
тротоар од левата страна на улицата со широчина од 1,5м и конструкција на раменици со 0,75м на 
десната локација на улицата. Ниска вегетација која е неопходно да се отстрани. На оддалеченост од 
360m од предвидената траса за реконструкција на улицата помеѓу населените места Петровец и 
Огњанци има отворен канал (површински води) за одведување на теренот, фотографиите се 
прикажани подолу. Системот за одводнување на коловозот е обезбеден со camber  од 4% и собирање 
на водата во 13 водни долови. Од водоводите водата влегува во одводна полуперфорирана цевка со 
φ200mm. На најниските коти водата од одводната цевка низ косината се испушта надвор од коловозот. 
Одводните канали се во функционална состојба за одведување на зголемено количество атмосферски 
води во општина Петровец. Преку овие канали атмосферската вода се носи до кањонот Таор, каде што 
се влева во реката Вардар. На оваа крак нема хоризонтална или вертикална сигнализација. 

Електронската верзија на Контролната листа на ПУЖССА за „Рехабилитација на улица од населено 
место Петровец до населено место Огњанци во Општина Петровец“  е достапна на следниве веб-
страни: 

 Општина Петровец  https://Petrovec.gov.mk /   

 МТВ: http://mtc.gov.mk/ 

 ЕУП:    www.wbprojects-mtc.mk 

Име и презиме на лицето 
кое дава коментар * 

 

 



Контакт информации* 

 

 

Ел-пошта: 

 

______________________________ 

 

тел: 

 

______________________________ 

Коментари во врска со Контролната листа на ПУЖССА: 

 

 

Потпис 

 

______________________ 

Дата 

 

____________________ 

Ако имате какви било коментари / предлози или дополнувања за предложените мерки на 
Контролната листа на ПУЖССА за „Рехабилитација на улица од населено место Петровец до 
населено место Огњанци во Општина Петровец“ 

ве молиме доставете ги на одговорното лице од следната институција:  

                                                        Контакт лице: Сашка Богданова Ајцева 

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

Во рок од 14 дена по објавувањето на Контролната листа на ПУЖССА за „Рехабилитација на улица 
од населено место Петровец до населено место Огњанци во Општина Петровец“ 

(Date of announcement: ……. ) 

 

Референтен број: ______________________________ 

(пополнето од страна одговорните лица за спроведување на проектот) 

 


