ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ

Име на проектот

Подготовка на техничка документација за патна инфраструктура во ЈЗПР

Носител на
проектот

Центар за развој на Југозападен плански регион

Проектен партнер 1

Општина Струга

Проектен партнер 2

Општина Охрид

Проектен партнер 3

Општина Вевчани

Проектен партнер 4

Општина Дебрца

Проектен партнер 5

Општина Кичево

Проектен партнер 6

Општина Пласница

Доколку е потребно додате уште редови
Времетраење на
проектот во месеци

10 месеци

Датум на
започнување на
проектот (од денот
на потпишување на
договорот за
финансирање на
проектот)

09.07.2018 г.

Вкупен буџет
(денари)

3.355.817,00 денари со вклучен ДДВ

Сопствено учество
(денари)

Во проектот не се предвидени средства за сопствено учество

Одобрени средства
(денари)

3.355.817,00 денари со вклучен ДДВ

Процент на
одобрени средства
во однос на
бараните средства

100 %

Остварени проектни
цели согласно
апликацијата

Проектот придонесе кон припрема на содветната техничка документација
која би овозможила изградба на патишта, кои ќе придонесат во подобрување
на условите за економски развој, развој на алтернативниот туризам и заштита
на животната средина во Југозападниот плански регион.

Остварени проектни
производи и
резултати

Во рамки на овој проект се реализирани следниве основни проекти за
реконструкција на патната инфраструктура и атмосферските води во ЈЗПР:
1. Основен проект за реконструкцијна на локален пат од с. Требеништа
до с. Мислешево (крак 1 и крак 2);
2. Основен проект за реконструкцијна на локален пат од с. Мешеишта до
манастир Св. Илија (крак 1 и крак 2);
3. Основен проект за реконструкциј на на локален пат од с.Мешеишта до
с.Волино;
4. Основен проект за реконструкција на локален пат с.Злести;
5. Основен проект за изградба на локален пат од Кичево (населба
Бичини), с.Мамудовци до с. Стрелци;
6. Основен проект за реконструкција и проширување на локален пат од
с.Стрелци до с. Шутово.
7. Основен проект за изградба на собирна улица „ С 2„ од улица
„Туристичка„ до улица „Партизанска„, Општина Струга;
8. Основен проект за реконструкција на улица „7-ми Ноември„ во г.
Охрид
9. Основен проект за реконструкција на улица „Абас Емин„ во г. Охрид;
10. Основен проект за реконструкција и изградба на улици: ,,Алолој –
Гогој„, „Русеј- Вевчански Извори„, „Мурцеј-Дрење„,Ќитаној 3„,
„Костојчини 3„, „Ќежој 1„, „Даскалој 1„, општина Вевчани;
11. Основен проект за изградба на атмосферска канализација на улица во
дел УЕ 8 – Собирна улица С2 со должина од 422м, Сервисна улица Се 2
должина од 422м; Сервисна улица Се2 со должина од 810 м во г.
Струга;
12. Основен проект за изградба на фекална канализација на улица во дел
од УЕ 8- Собирна улица С2 со должина од 422м; Сервисна улица
Партизанска со должина од 1200 м во г.Струга.

Реализирани
активности

Реализирани активности:

Активности кои не
се реализирани

Во проектот „Подготовка на техничка документација за патна инфраструктура
во ЈЗПР“, беше предвидено припрема на основен проект за регионален пат,
кој ќе ги поврзува Општина Пласница со Општина Крушево.

1. Координирање и менаџмент на проектот
2. Избор на консултанти за техничка спецификација и евалуација на
понудите
3. Тендерски постапки
4. Припрема на основни проекти со ревизија

Трасата каде требаше да поминува патот делумно е пробиена и се наоѓа на
ридско планиски непристапен терен. За припрема на овој основен проект од
страна на економските оператори е добиена понуда над 70.000 евра за
припрема на основниот проект, сума која го надминува и вкупниот буџет на
целиот проект.
Според проектантите изведбата на овој пат би чинела над 2.5 милиони евра,
што ако се земе во предвид многу слабата фреквенција на сообраќај во тој дел
нема економска оправданост за толкава инвестиција.
Функционалност на
објектот Само за
инфраструктурни
проекти

Остварување на
намената на
објектот
Само за
инфраструктурни
проекти

Фотографии

