
ЗАВРШЕН  ИЗВЕШТАЈ   ЗА   

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ   

 

 

Име на проектот Изведба на ЕЕ објекти и искористување на ОИЕ во јавните 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 Кичево 

Доколку е потребно додате уште редови 

Времетраење на 

проектот во месеци 

8 месеци 

Датум на започнување на 

проектот (од денот на 

потпишување на 

договорот за 

финансирање на 

проектот) 

14.02.2020г 

Вкупен буџет (денари)  

Сопствено учество 

(денари) 

/ 

Одобрени средства 

(денари) 

27.005.176,00 

Процент на одобрени 

средства 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 и резултати  

Општина Струга – Реконструкција на ЈОУДГ „8-ми Март“-Струга – ѕидање на преградни ѕидови 

70м2; Молерисување ан внатрешни ѕидови 1800м2;  Реконструкција на тоалети со комплетни 

елементи (плочки, умивалнци, шољи, огледала, бојлер); монтажа на плочки 300 м2; монтажа на 

внатрешни врати 23 пар.; монтажа на ламинат 40м2; малтерисување на внатрешни ѕидови 185м2; 

ПВЦ врати – 4 пар.;  

Општина Струга – Административна зграда на Општината –  демонтажа на стари дрвени 

прозорци-48 пар.; Изработка е местење на нови ПВЦ прозорци – 48 пар.; внатрешни парапетни 

даски – 100м; солбанци- 100м; обработка-малтерисување на ѕидови- 340м. 

Општина Дебар – Реконструкција на ОУ„Ристе Ристески“-Дебар – замена на оштетена кровна 

конструкција 65,7 м2; дашчна оплата 263,00 м2; поставување на дрвени штафни 577,00 м2; 

хидроизолација 263,00 м2; термоизолација од камена волна – 240,00 м2; монтажа на 

пластифициран лим 280,00 м2; изведба на спуштени тавани од гипс -170,00 м2; монтажа на 

хоризонтални и вертикални олуци 59,00 м2; изработка на термо фасада -525,00 м2; набавка и 

монтажа на нови ПВЦ прозори – 33 пар. 

Општина Охрид – Изведба на проектот за ОУ „Христо Узунов“ – демонтажа на стари прозорци- 163 

пар.; Изработка е местење на нови ПВЦ прозорци – 163 пар.; внатрешни парапетни даски – 42 м; 

солбанци- 42 м; обработка-малтерисување на ѕидови- паушал; ПВЦ лајсни – 230 м. 

Општина Дебрца – Реконструкција на Културно-историски објект во село Требеништа – демонтажа 

на кровен покривач – 350 м; демонтажа на стари врати и прозорци – 44 пар.; рушење на плафони 

– 350 м2; рушење на патос – 170 м2; рушење на ѕидови-24 м2; изработка на цементна кошулица-

230 м2; ѕидање-62,5 м2; изработка на тавани- 268,5м2; набавка и монтажа на летви на кров -

480м2; изработка на под од даски на кров-480м2; дрвена граѓа-210м2; монтажа на стари керамиди 

– 130 м2; нови керамиди- 350м2; монтажа на нови прозорци и врати – 39 пар.; нова електрика; 

санитарен водовод; фекална канализација;   

Општина Вевчани – Реконструкција на фасада на Дом на култур а – демонтажа и повторна 

монтажа на вертикални олуци – 132м; Чистење на фасада – 1492 м2; изработка на демит фасада 

– (746+360+65)м2; монтажа на окапници кај прозорци – 88м.   

Општина Кичево – Изведба на проектот за ОУ „Санде Штерјоски“ - демонтажа на стари прозорци 

и врати-228 пар.; Изработка е местење на нови ПВЦ прозорци и врати– 228 пар.; внатрешни 

парапетни даски – 320,1 м; солбанци- 375,30 м; обработка-малтерисување на ѕидови- 1257,80 м 



Реализирани активности 1.Кординирање и менаџирање на проектот 

2.Избор на консултанти за техничка спецификација и евалуација на понудите 

3.Тендерски постапки 

4. Избор на надзорни органи 

5. Изведба на проектот за ЈОУДГ „8-ми Март“ во Струга 

6. Изведба на проектот за административната зграда на Општина Струга 

7. Изведба на проектот за основното училиште „Ристе Ристески“ во Дебар 

8. Изведба на проектот за ОУ „Христо Узунов“ во Охрид 

9. Изведба на проектот за Културно-историскиот објект во село Требеништа- Дебрца 

10. Изведба на проектот за Домот на култура во Вевчани 

11. Изведба на проектот за ОУ „Санде Штерјоски“ во Кичево 

12. Извештаи од надзорен орган 

13. Пуштање во употреба на објектите  

Активности кои не се 

реализирани  

 

Функционалност на 

објектот Само за 

инфраструктурни проекти 

1. Општина Струга – ЈОУДГ „8-ми Март“ - Објектот наменет за детска градинка е целосно 

реконструирана во внатрешните простории (таваните), ѕидовите, подови, врати и санитарии), 

како и во помошниот дел и во подрумските простории . Со тоа објектот е ставен во функција. 

2. Општина Струга – Административна зграда на Општината – Со проектот се заменети сите 

стари дрвени прозорци од административната зграда на Општината. Новите прозорци се од 

ПВЦ и се енергетски ефикасни. 

3. Општина Дебар – Реконструкција на ОУ Ристе Ристески -Дебар– Основното училиште е 

целосно реконструирана во внатрешните простории (таваните) и прозорците, како и во 

надворениот дел (со нов кров од пластифициран лим, термоизолација, хидроизолација и нови 

олуци како и нова термо фасада). Со тоа објектот е ставен во функција.  

4. Општина Охрид – ОУ „Христо Узунов“ – Со проектот се заменети сите стари прозорци од 

основното училиште. Новите прозорци се од ПВЦ и се енергетски ефикасни. 

5. Општина Дебрца- Културно-историски објект во село Требеништа – Со проектот беше 

опшфатено само првата фаза од реконструкцијата на објектот, и тоа кровот, таваните, 

прозорците, како и водоводот и канализацијата.  

6. Општина Вевчани – Дом на култура - Домот на култура, надворешната фасада, е цолосно 

реконструирана со нова е термо фасада. Со тоа објектот е ставен во функција. 

7. Општина Кичево- ОУ „Санде Штерјоски“ - Со проектот се заменети сите стари прозорци и 

врати од основното училиште. Новите прозорци се од ПВЦ и се енергетски ефикасни. 

 



Остварување на 

намената на објектот 

Само за инфраструктурни 

проекти 

1. Со интервенциите во седумте објекти од регионот, и тоа ЈОУДГ „8-ми Март“-Струга, 

Административна зграда-Општина Струга, ОУ „Ристе Ристески“ во Дебар, ОУ „Христо Узунов“-

Охрид, Културно-историскиот објект-Дебрца, Домот на култура – Вевчани, и ОУ „Санде 

Штерјоски“-Кичево, се намалени топлински загуби во самите објекти. 

 

Фотографии 1.Изведба на проектот за ЈОУДГ „8-ми Март“- Струга 

 

 

 

 



2.Изведба на проектот за Административната зграда на Општина Струга 

 

 

 

3.Изведба на проектот за ОУ „Ристе Ристески“ во Дебар 

 



 

 

 

4.Изведба на проектот за ОУ „Христо Узунов“-Охрид 

 

 

 

 



5. Изведба на проектот за Културно-историски објект во село Требеништа-Дебрца 

 

 

 

 

6. Изведба на проектот за Дом на култура – Општина Вевчани 

 



 

 

8. Изведба на проектот за ОУ „Санде Штерјоски“- Опшштина Кичево 
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