ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ

Име на проектот

Изведба на енергетски ефикасни објекти во ЈЗПР-2018

Носител на проектот

Центар за развој на Југозападен плански регион

Проектен партнер 1

Општина Струга

Проектен партнер 2

Општина Охрид

Проектен партнер 3

Општина Кичево

Проектен партнер 4

Општина Дебарца

Проектен партнер 5

Општина Пласница

Доколку е потребно додате уште редови
Времетраење на

8 месеци

проектот во месеци
Датум на започнување на

09.07.2018г

проектот (од денот на
потпишување на
договорот за
финансирање на
проектот)
Вкупен буџет (денари)

12.581.630 денари

Сопствено учество

Сите партнери во проектот (општините) во делот на сопствено учество обезбедија надзорен орган

(денари)

при реализација на проектот.

Одобрени средства

10.887.000 денари

(денари)
Процент на одобрени
средства во однос на
бараните средства

86,39 %

Остварени проектни цели
согласно апликацијата

- Искористување на постојни потенцијали на енергија во регионот и заштеда на енергија во 4
објекти во 4 општини од Југозападниот плански регион;
- Намалување на потрошувачката на топлинска енергија;
- Спречување на топлинските загуби во објектите кои се дел од проектот;

Остварени проектни

Општина Струга – Делумна реконструкција и енергетска санација на објект на ЈОУДГ „8-ми

производи и резултати

Март - Пепрутка“ - поставување на нови ПВЦ прозори и врати - 145 парчиња, изолација на
тавани - 265 м2, термичка изолација - 246 м2, изведување на нова електрика - 226,30 м2;
монтажа на тавански ЛЕД светилки - 40 парчиња; монтажа на радијатори - 2 парчиња;
вградување на керамички плочки - 7м2;
Општина Охрид - Реконструкција на кров на ЈОУДГ „Развигорче“ - монтажа на нов кровен
покривач од пластифициран лим - 1735 м2; поставување на нови опшивки - 730 м; поставување
на нови опшивки со развиена ширина од 415мм - 730м; поставување на снегобрани - 215м;
изработка и монтажа на скриен олук - 75м; изработка и монтажа на лимени капаци- 156м;
изработка на дрвена подконструкција од тесана граѓа - 8,1 м3; поставување на попречни летви
- 880 м;
Општина Кичево- Реконструкција на надворешна фасада во Државен објект во Општина Кичево
- малтерисување и крпење на оштетени делови од постојни ѕидови - 280,96 м2; изработка на
демит фасада - 1403,43 м2; изработка на парапаети на балкони - 83,80 м2; изработка на
површини околу отвори на врати и прозори на фасада - 694,32 +121,20 м; изработка на опшивка
околу отвори - 257м.
Општина Дебрца - Санација -реконструкција на објектот на заедницата во с.Волино демонтажа на постоечки покрив од керамиди - 292,5м2; рушење на постоечки тавани од трска
и малтер - 146м2; рушење на патос - 138м2; демонтажа на постоечки прозори и врати - 25
парчиња; бетонирање на подна плоча - 110 м2; бетонирање на тротоари - 95,9м2;
малтерисување на внатрешни ѕидови-114 м2; изработка на спуштен таван - 146м2; крпење
на оштетени делови од фасада - 220м2; изработка на под од даски на кровна конструкција 292,5м2; покривање на кров со керамиди - 292,5м2; термоизолација на подови - 145м2;
термоизолација на кровна плоча - 168м2; вградување на прозори и врати - 28 парчиња;
изработка на хоризонтални и вертикални олуци - 93,4м; монтажа на ѕидни керамички плочки 30м2; подни керамички плочки - 160м2; електроенергетско напојување со разводни табли;
електрична инсталација за осветление; санитарен

водовод; фекална канализација;

санитарија.
Реализирани активности

Реализирани активности:
1.

Координирање и менаџмент на проектот

2.

Избор на консултанти за техничка спецификација и евалуација на понудите

3.

Тендерски постапки (Струга, Охрид (2), Кичево (2) и Дебрца (1))

4.

ИЗбор на надзорни органи (4)

5.

Изведба на проектот за ЈОУДГ „8ми Март - Пеперутка“-Општина Струга

6.

Изведба на проектот за ЈОУДГ „Развигорче“ – Општина Охрид

7.

Изведба на проектот за јавен објект во Кичево - Општина Кичево

8.

Изведба на проектот за објектот на заедницата во с.Волино - Општина Дебрца

9.

Извештаи од надзорен орган (4)

10. Пуштање во употреба на објектите

Активности кои не се
реализирани

- Изведба на проектот за ДГ во „Мустафа Кемал Ататурк“ –Општина Пласница
Во Општина Пласница, со проектот беше предвидено да се адаптира еден дел од основното
училиште во детска градинка. Но поради тоа што, Општина Пласница, добиле грант од
Министерство за труг и социјала за истата цел, тие се откажаа од овој проект.

Функционалност на

1.

објектот Само за

Во ЈОУДГ „8ми Март-Пепрутка“, зафатите се направени во договор со градинката,
на тие занимални каде што се интервенира децата беа отстранети во други

инфраструктурни проекти

занимални. Така по степено се работеше во делот на занималните (во фази);
2.

Во ЈОУДГ „Развигорче“, надворешните зафати (замена на кров) не пречеа во
работењето на градинката;

3.

Со реконструкцијата на надворешната фасада во јавен објект во Кичево (нова зграда
на општината) немаше никакви пречки во процесот на работење бидејќи истата
зграда е напуштена и во моментов се реконструира за потребите на општинската
администрација;

4.

Во објектот на заедницата во с.Волино во Дебрца, интервенциите внатре и надвор
во објектот беа изведени без никкви пречки бидејќи објектот беше напуштен поради
лошите услови во самиот објект.

Остварување на

1.

намената на објектот

намалени топлинските загуди и другите енергенси, директни корисници на тоа се
200 деца;

Само за
инфраструктурни проекти

Со интервенциите во детската градинка „8ми Март - Пепрутка“ во Струга, се

2.

Со интервенциите во детската градинка „Равигорче“ во Охрид, се намалени
топлинските загуди и објектот е заштитен од врнежи од дожд и снег, директни
корисници на тоа се 185 деца;

3.

Со изведбата на надворешната термо фасада во административниот објект на
Општина Кичево, се штеди од најмалку 50% од топлинската енергија. Директни
корисници се 185 вработени;

4.

Со направената реконструкција и изолација на објектот на задницата во с.Волино, се
заштедува во топлинскта енергија. Директни корисници 462 жители;

Фотографии

