ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ
Име на проектот

Изведба на ЕЕ објекти

Носител на проектот

Центар за развој на Југозападен плански регион

Проектен партнер 1

Општина Струга

Проектен партнер 2

Општина Дебар

Проектен партнер 3

Општина Охрид

Проектен партнер 4

Општина Дебарца

Проектен партнер 5

Општина Вевчани

Проектен партнер 6

Општина Центар Жупа

Проектен партнер 7

Општина Кичево

Доколку е потребно додате уште редови
Времетраење на проектот во

8 месеци

месеци
Датум на започнување на

13.06.2019г

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

18.921.397,00

Сопствено учество (денари)

/

Одобрени средства (денари)

18.921.397,00

Процент на одобрени средства

100%

во однос на бараните средства
Остварени проектни цели
согласно апликацијата

- Намалување на потрошувачката на топлинска енергија;
- Спречување на топлинските загуби во објектот;

Остварени проектни производи

Општина Струга – Изведба на работи за реконструкција на објект ЈОУДГ „8-ми Март“ –

и резултати

Струга – замена на стара дотраена столарија (прозорци и врати)- 2 врати и 35 прозорци;
прозорски солбанци и даски 77,46м; изработка на термо фасада 450 м2; изработка на
цокле

45

м2;

изработка

и

монтажа

на

хоризонтални

и

вертикални

олуци

(хоризонтални=145м, вертикални=38м); замена на оштетена кровна конструкција 395 м2;
монтажа на камена волна на целиот кров 684 м2; набавка на нови керамиди 158 м2;
набавка и монтажа на лим за стреи и настрешници 66,70м2; монтажа на пластифициран
лим на кровна конструкција 30м2.
Општина Дебар – Реконструкција на кров на спортска сала во ОУ Пенестиа -Дебар –
замена на оштетена кровна конструкција 162,66 м2; дашчна оплата 650,67 м2;
поставување на дрвени штафни 1346,00 м2; хидроизолација 667,11 м2; термоизолација од
камена волна – 500,62 м2; монтажа на пластифициран лим 667,11 м2; монтажа на
хоризонтални и вертикални олуци 187,6 м2; набавка и монтажа на ФЕ ЗН лента 61,78 м2.
Општина Охрид – Изведба на работи за реконструкција на прозори и врати во ОУ
„Св.Климент Охридски“-Охрид – Набавка на нови прозорци од ПВЦ-109 парчиња; прозорци
со врата-3парчиња; Адаптација на простори во две нови училници; Монтажа на солбанци
од пластифициран лим-308м; опшивање на прозори-718м; Набавка и монтажа на даска143м;
Општина Дебрца – Изведба на работи за реконструкција на ОУ во село МешеиштаДебрца- набавка на нови прозорци и врати од ПВЦ 12; Глетовање и боење на ѕидови 1165
м2;изработка на подна плоча 57,46 м2; преградни ѕидови 76,5 м2;спуштени плафони
55,22; изолација на тавани 305м2; монтажа на систем за греење; електрична инсталација,
канализација.
Општина Вевчани – Реконструкција на прозори и врати во Домот на култура- замена на
стара дотраена столарија (прозориц и врати) в- набавка и монтажа на нови врати 6
парчиња; набавка и монтажа на нови прозори 63 парчиња; опшивање на парапети од
внатрешна страна 88 м; опшивање на парапети од надворешна страна 88м;
Општина Центар Жупа- Изведба на проектот за старата административна зграда на
Општина Центар Жупа – набавка и монтажа на внатрешни врати 9 парчиња; набавка и
монтажа на ПВЦ прозорци 23 парчиња; набавка и монтажа на надворешни ПВЦ врати 2
парчиња; малтерисување на внатрешни ѕидови 448 м2; изработка на демит фасада 624
м2; изработка на кровна конструкција 174,4 м2; поставување на дрвени летви 1250 м;
поставување на кровна конструкција од пластифициран лим 284 м2; елекотроинсталерски
работи;.
Општина Кичево – Изведба на проектот за ЈОУДГ „Олга Мицеска“-Кичево – замена на
стара дотраена столарија (прозорици и врати)- набавка и монтажа на нови врати 8
парчиња; набавка и монтажа на врати со прозорец 12 парчиња; набавка и монтажа на
нови прозорци 39 парчиња; монтажа на солбанци од надворешна страна 143,7 м; монтажа
на внатрешни даски од ПВЦ 141,2 м.

Реализирани активности

1.Кординирање и менаџирање на проектот (за Општина Струга, Дебар, Охрид, Дебрца,
Вевчани, Центар Жупа, Кичево)
2.Избор на консултанти за тех. спецификација и евалуација на понудите (за сите објекти)
3.Тендерски постапки (сите јавни набавки се завршени)
4. Избор на надзорни органи (за сите објекти е обезбеден надзор)
5.Изведба на проектот за ЈОУДГ „8-ми Март“ во Струга
6. Изведба на проектот за основното училиште „Пенестиа“ во Дебар
7. Изведба на проектот за ОУ „Св.Климент Охридски“ во Охрид
8. Изведба на проектот за ОУ во село Мешеишта-Дебрца
9. Изведба на проектот за Домот на култура во Вевчани
10. Изведба на проектот за старата административна зграда на Општина Центар Жупа
11.Изведба на проектот за ЈОУДГ „Олга Мицеска“ во Кичево
12. Извештаи од надзорен орган (Општина Струга, Дебар, Охрид, Дебрца, Вевчани,
Центар Жупа, Кичево)
13. Пуштање во употреба на објектите (Струга – ЈОУДГ „8-ми Март“; Дебар – ОУ
Пенестиа; Охрид- ОУ Св.Климент Охридски; Дебрца-ОУ во Мешеишта; Вевчани- Дом на
култура; Општина Центар Жупа-стара административна зграда; Општина Кичево –
ЈОУДГ „Олга Мицеска“)

Активности кои не се
реализирани

Функционалност на објектот

1. Општина Струга – Изведба на работи за реконструкција на објектот ЈОУДГ „8-ми

Само за инфраструктурни

Март“-Струга – Се поставени новите прозорци и врати, изведена е нова надворешна

проекти

термофасада, кровот е реконструиран заедно со изолација на истиот и поставување
на нови стреи и олуци.

2. Општина Дебар – Реконструкција на кров на спортска сала во ОУ Пенестиа -Дебар–
Кровот е целосно реконструиран, со нов кров од пластифициран лим, термоизолација,
хидроизолација и нови олуци. Со тоа кровот е ставен во функција.

3. Општина Охрид – Изведба на работи за реконструкција на прозорци и врати во ОУ
„Св.Климент Охридски“-Охрид – Сите прозорци и врати кои беа предвидени да се
заменат се заменети со нови од ПВЦ, се вградени солбанци и даски, и се адаптирани
две нови училници.

4. Општина Дебрца – Изведба на работи за реконструкција на ОУ во село МешеиштаДебрца – Сите активности предвидени во техничката спецификација се изведени, е
реконструирано училиштето од внатрешна страна, изолирано и монтирано нов систем
за греење.

5. Општина Вевчани – Реконструкција на прозорци и врати во Домот на култура – Се

поставени новите прозорци и врати како што беше определено и во техничката
спецификација, истите се опшивени од внатрешна страна и надворешна, и се
поставени солбанци од надворешната страна.

6. Општина Центар Жупа – реконструкција на стара административна зграда – Кровот е
реконструиран целосно со нов кров од пластифициран лим, изведена е нова
надворешна термо фасада, набавени и монтирани нови надворешни прозорци и врати
и внатрешни врати, изведена е нова електрика во објектот, малтерисувани сите
внатрешни ѕидови.

7. Општина Кичево – Реконструкција на прозорци и врати во ЈОУДГ „Олга Мицеска“ – Се
поставени новите прозорци и врати како што беше определено и во техничката
спецификација, истите се опшивани од внатрешна и надворешна страна, и се
поставени солбанци и даски од надворешна и внатрешна страна.
Остварување на намената на
објектот
Само за инфраструктурни
проекти

1. Со интервенциите во ЈОУДГ „8-ми Март“ Струга, се намалени топлинските загуби, тоа
е намалени сметки за греење и ладење, како и подори услови за децата во процесот
на згрижување.
2. Со интервенциите во ОУ „Пенестиа“ во Дебар, се намалени топлински загуби и
објектот е заштитен од врнежи од дожд и снег, директни корисници на тоа се 1300
деца и вработени во основното училиште.
3. Со интервенциите во ОУ „Св.Климент Охридски“ во Охрид се намалени топлински
загуби и условите за работа и престој на децата се подобрени. Директни корисници
на тоа се 475 корисници.
4. Со интервенциите во ОУ во село Мешеишта-Дебрца, се намалени топлински загуби,
децата и вработените имат подобри услови во процесот на учење и работење.
Директни корисници на тоа се 70 деца и вработени во основното училиште.
5. Со интервенциите во Домот на култура во Вевчани, се намалени топлински загуби и
условите за работа се подобрени. Директни корисници на тоа се 620 корисници.
6. Со реконструкцијата на административната зграда во Општина Центар Жупа се
намалени топлинските загуби на енергија за греење и се подобрени условите за
работа во објектот. Директни корисници на тоа се 25 вработени.
7. Со интервенциите во ЈОУДГ „Олга Мицеска“ во Кичево се намалени топлински загуби
и условите за работа и престој на децата се подобрени. Директни корисници на тоа
се 220 корисници.

Фотографии

Центар за развој на Југозападен плански регион
Изработил:
Валон Каба
Регионален кординатор
-----------------------

Струга, 27.04.2020г.

