
Образец за доставување коментари 

Формулар за доставување коментари и предлози за Контролната листа на ПУЖССА за Надградба на постојни 
патишта, ул. „Гоце Делчев“ (реконструкција) и ул. „Гоце Стојчевски“(изградба) општина Тетово 

Опис на проектот 

Проектните патишта (Гоце Делчев и Гоце Стојчевски) се наоѓаат во Општина Тетово, поточно во градот Тетово. Должината на 
под-проектната улица Гоце Делчев е 732 m со ширина на патот од 12,5 m. Должината на под-проектниот пат Гоце Стојчевски 
е 294 m со ширина на патот од 6 - 7 m. Главните проектни активности на двата патишта ќе вклучуваат: обележување и 
обезбедување на патеки на локација на проектот, отстранување на павер елементи, тротоари и асфалт, отстранување 
електрични и телекомуникациски столбови, отстранување и замена на бетонски капаци на вратило, правење дренажа и 
поставување на уличен олук со мрежа, поставување на нов тампон слој од кршен камен, поставување на логост слој над 
постојниот асфалт и набивање на сите слоеви на асфалт и поставување на павер елементи и тротоари на тротоарите 

Електронската верзија на Контролната листа на ПУЖССА за Надградба на постојни патишта, ул. „Гоце Делчев“ 
(реконструкција) и ул. „Гоце Стојчевски“ (изградба) општина Тетово е достапна на следниве веб-страни: 

• Општина Тетово: https://www.tetova.gov.mk/default.aspx?lan=2  
• МТВ ЕУП: http://mtc.gov.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 Контролната листа на 
ПУЖССА за Надградба на постојни патишта, ул. „Гоце Делчев“ (реконструкција) и ул. „Гоце Стојчевски“ (изградба) 
општина Тетово, 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 Контролната листа на ПУЖССА Надградба на постојни патишта, ул. „Гоце 
Делчев“ (реконструкција) и ул. „Гоце Стојчевски“ (изградба) општина Тетово 

 

(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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