ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ

Име на проектот

"Реконструкција на постојна и изведба на нова патна мрежа во ЈЗПР”.

Носител на проектот

Центар за развој на Југозападен плански регион

Проектен партнер 1

Општина Центар Жупа

Проектен партнер 2

Општина Вевчани

Проектен партнер 3

Општина Охрид

Проектен партнер 4

Општина Македонски Брод

Доколку е потребно додате уште редови
Времетраење на

8 месеци

проектот во месеци
Датум на започнување

13.06.2019 г.

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

16.709.633,00

Сопствено учество

/

(денари)
Одобрени средства

16.709.633,00

(денари)
Процент на одобрени

100%

средства во однос на
бараните средства
Остварени проектни
цели согласно
апликацијата

Подобрување на квалитетот на живеење во Југозападниот плански регион преку
инвестициски зафати во патната инфраструктура, овозможување развој на туристичкиот
сектор, подигнување на степенот на планирање на просторот и заштита на животната
средина.

Остварени проектни

1.Подобрување на патната инфраструктура преку реконструкција на постојни сообраќајни

производи и резултати

решенија во Центар Жупа, во н.м. Житинени во должина од 1,4 км, и во Македонски Брод сообраќајница Димитар Влахов со 141,2 м

2. Подобрување на патната инфраструктура преку изведба на нови сообраќајни решенија во
Вевчани во должина од 630 м. и уредени околу 500 м2 на улица Коста Абраш и плоштад Табана
во Охрид.
Реализирани

1. Координирање и менаџирање на проектот (за Општина Центар Жупа, М.Брод, Вевчани и

активности

Охрид)
2. Избор на консултанти за техничка спецификација и евалуација на понудите
3. Спроведени две тендерски постапки
4. Избор на надзорни органи

5. Извршена реконструкција на постојна сообраќајница во н.м. Житинени во должина од 1,4 км
6. Ивршена реконструкција на постојна сообраќајница ул. Димитар Влахов во М. Брод во
должина од 141,2 км
7. Изведени нови сообраќајни решенија во Вевчани во должина од 630 м
8. Извршена реконструкција на улица Коста Абраш и изведен плоштад Табана со површина од
500 м2
8. Изработена и доставена времена и финална документација до БРР и општините партнери
во проектот
Активности кои не се

Сите активности, согласно доставената проектна апликација, се реализирани на терен и

реализирани

извршено е примо-предавање на објектите на општините-партнери во проектот.

Функционалност на
објектот Само за

Обезбедена подобра патна инфраструктура, квалитетни сообраќајни решенија, подобри

инфраструктурни

услови за одвивање на сообраќајот, уреденост на просторот и зачувана животна средина во

проекти

четири

општини

(Центар

Жупа,

Вевчани,

Македонски

Брод

и

Охрид)

во

ЈУГОЗАПАДНИОТплански регион.

Остварување на

Со извршената реконструкција на сообраќајницата во н.м. Житинени, Општина Центар Жупа

намената на објектот

олеснето е одвивањето, како и безбедноста на сите учеснци во сообраќајот.

Само за

Со реализираната реконструкција на сообраќајница во Македонски Брод, Општина Македонски

инфраструктурни

Брод олеснето е движењето на пешаците и одвивањето на сообраќајот во овој дел на градот.

проекти

Со реализираните нови сообраќајни решенија олеснет е сообраќајот, како и можноста на
посетителите што доаѓаат во Вевчани да ги посетат атрактивните туристички локации како што
се заштитените архитектонски решенија и Вевчанските извори.
Со реализираните активности во Охрид подобрен е квалитетот на уреденост на линискиот
инфраструктурен објект, односно пешачката улица Коста Абраш која е со режимски сообраќај,
а со изведениот плоштад на Табана се придонесува за поквалитетна туристичката понуда во
доменот на одморалишните и рекреативни активности.

Фотографии

1.Вевчани (стара состојба)

1.

Сообраќајница Попеј – Бебекој (нова состојба)ј

1.Сообраќајница Димитар Влахов – Македонски Брод (стара состојба)

2. Сообраќајница Димитар Влахов – Македонски Брод (нова состојба)

1.Сообраќајница во Житинени (стара состојба)

2. Реконструкција на сообраќајница во Житинени (нова состојба)

1.Сообраќајница Коста Абраш во Охрид (стара состојба)

2.Сообраќајница Коста Абраш и плоштад Табана во Охрид (нова состојба)

Центар за развој на Југозападен плански регион
Проект координатор
Стојан Савески

Струга, 24.04.2020

