
Формулар за поднесување коментари 
Формулар за доставување коментари и предлози за ПУЖССА „Надградба на локална улица Коста Кирков, 

локален пат во населба Мелница, локален пат во н. Отишино и локална улица Ацо Шопов”, во Општина Чашка 

Главен опис на проектот 
Локацијата каде ќе се изведуваат проектните активностисе наоѓаат во Општина Чашка во населбите 

Чашка, Отишино и Мелница. Проектните активности вклучуваат 4 улици (со различна должина и моментална 
состојба). Вкупната должина на проектните улици и патишта е околу 2.099,43 m. 

1. Локалната улица „Коста Кирков“ со вкупна должина од 580 m се наоѓа во населба Чашка  во комбинација на 
станбен и деловен простор. Околу проектната локација има индивидуални домувања. Локалната улица 
„Коста Кирков“ се наоѓа околу 450 m  западно од река Тополка.  

2. Локалниот пат во н. Мелница со вкупна должина од 532 m и се наоѓа во рурална област. По длжина на 
проектната локација има станбени згради. Локалниот пат во н. Мелница е лоцирана околу 90 m јужно од 
Мала Река.  

3. Локалнот пат во н. Отишино е со вкупна должина од 147,43 m и се наоѓа во рурална област . По должина на 
проектната локација има станбени згради. Проектниот пат поминува покрај Мала Река, дел од проектните 
активности ќе бидат дел од водното тело. 

4. Локалната улица „Ацо Шопов“ со вкупна должина од 840 m се наоѓа во н. Чашка во урбана област. Локалната 
улица „Ацо Шопов“ е околу 500 m источно од реката Тополка.  

Поради лошата состојба на локалната улица Коста Кирков и локалниот пат во с. Мелница, и земјените 
патишта Ацо Шопов и патот во с. Отиштино, проектните задачи се дефинирани со надградба на проектните 
локации. Според Главните проекти за земјените патишта Ацо Шопов и патот во с. Отиштино активностите на 
проектот опфаќаат изработка на тампон слој со кршен камен, поставување на бетон и битуменозен товарно-
носен слој, поставување на мрежести армирано-бетонски елементи и поставување на АБ цевка, изработка на 
тампон слој, поставување на бехатон плочки и рабници. Според Главните проекти за локалната улица Коста 
Кирков и локалниот пат во с. Мелница проектните активности вклучуваат отстранување на асфалт и тампон 
материјал до потребното ниво, ископ на почва, изработка на тампон слој со материјал од кршен камен, 
поставување на асфалт бетон и битуменски носечки слој, изработка на тампон слој, поставување на бехатон 
плочки и рабници. 

Електронска верзија од ПУЖССА Проект „Надградба на локална улица Коста Кирков, окален пат во населба 
Мелница, локален пат во н. Отишинио и локална улица Ацо Шопов”, во Општина Чашка е достапна на 
следниве веб-страни: 

 Општина Чашка: https://caska.gov.mk/ 
 МТВ: http://mtc.gov.mk/  

ЕИП: www.wbprojects-mtc.mk 
Име и презиме на лицето кое 
дава коментар * 

 

Контакт информации* 
 
 

Е-пошта: 
___________________________ 
 
тел: 
______________________________ 

Коментари во врска со Контролната листа на ПУЖССА: 

Потпис 
_____________________ 

Дата 
____________________ 

Ако имате какви било коментари / предлози или дополнувања за предложените мерки на ПУЖССА за „Надградба на локална 
улица Коста Кирков, локален пат во населба Мелница, локален пат во н. Отишино и локална улица Ацо Шопов”, во Општина 
Чашка,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 Контролната листа на ПУЖССА „Надградба на локална улица Коста Кирков, локален 
пат во населба Мелница, локален пат во н. Отишино и локална улица Ацо Шопов”, во Општина Чашка 
 
Референтен број: ______________________________ 

(пополнето од страна одговорните лица за спроведување на проектот) 

 


