
ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ   ЗА   

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ   

Име на проектот Подготовка на техничка докумнетација за локални и регионални патишта 

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 Дебар 

Проектен партнер 6 Општина  Македонски Брод 

Доколку е потребно додате уште редови 

Времетраење на 

проектот во месеци 

6 месеци 

Датум на 

започнување на 

проектот (од денот 

на потпишување на 

договорот за 

финансирање на 

проектот) 

13.06.2019 г. 

Вкупен буџет 

(денари) 

6.401.834,00 денари со вклучен ДДВ 

Сопствено учество 

(денари) 

Во проектот не се предвидени средства за сопствено учество 

Одобрени средства 

(денари) 

 

Договор наш бр. 08-110/1 од 13.06.2019 год. и 13-527/1 склучен помеѓу Бирото 

за регионален развој  и Договорниот орган, во висина од 2.251.338,00 денари 

без вклучен ДДВ, и Согласности бр.13-745/3, бр.13-525/5, бр.13-525/3 и 13-

526/3 за пренамена на заштедени средства, издадени од Бирото за 

регионален развој во износ од 1.003.773,00 денари без вклучен ДДВ. 

Вкупно одобрени средсва со ДДВ изнесува прв Договор 2.772.301,00 денари и 

средства добиени од пренамена од заштедените средства 1.184.452,14 денари 

со ДДВ. Вкупно 3.956.753,14 денари 



Процент на 

одобрени средства 

во однос на 

бараните средства 

61,80 % 

Остварени проектни 

цели согласно 

апликацијата  

Проектот придонесе кон припрема на содветната техничка  документација 

која би овозможил 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 технички документациi за 

патната инфраструктура во ЈЗПР: 

1. Основен проект, ревизија и геодетски елаборат за ажурирна подлога 

за реконстркуција на линиски објекти – локална улица „Шопев мост – 

здравствен дом„ – Општина Вевчани 

2. Проект за инфраструктура, ревизија, основен проект,геодетски 

елаборат за ажурирана подлога, геодетски елаборат за нумерички 

податоци и елаборат за животна средина за изградба на линиски 

инфраструктурен објек – локални улици во с. Баниште, Општина Дебар; 

3. Основен проет, ревизија, геодетски елаборат за ажурирање подлога и 

геодетски елаборат за нумерички податоци за изградба на линиски 

објекти – улица новопланирана 1 и улица новопланирана 2 во блок 3, 

локалитет „А„ по ДУП во Општина Дебар; 

4. Осовен проект, ревизија и геодетски елаборат за ажурирана подлога 

за реконструкција на линсиски објекти- улица 1 и 2 во с. Волино, 

Општина Дебрца; 

5. Проект за инфраструктура, ревизија на проект за инфраструктура, 

основен проект, ревизија на основен проект, геодетси елаборат за 

ажурирана подлога, геодтески елаборат за нумерички податоци и 

елаборат за животна средина за изграба на линиски инфраструктурен 

објект-локален пат од крстосница за с. Рамне до Црква Св. Атанасија, 

Општина Охрид; 

6. Основен проект ревизија на основен проект, геодетски елаборат за 

ажурирана подлога и геодетски елаборат на умерички податоци за 

изградба на собирна улица „Туристичка„  дел 1, од кростосница со 

ул.„ЈНА„ во наслеба „езерски лозја„ во границите на ДУМ, Општина 

Струга; 

7. Проект за инфраструктура, ревизија на проект за инфраструктура, 

основен проект, ревизија на основен проект, геодетски елаборат за 

ажурирана подлога, геодетски елаборат за нумерички податоци и 

елаборат за животна средина за улица 2 за изградба на собирна улица 



„Туристичка„ од наслеба „езерски лозја„ вон границите на ДУМ до 

ТИРЗ-Струга и спој со магистрален пат А2, Општина Струга; 

Реализирани 

активности 

Реализирани активности: 

1. Координирање и менаџмент на проектот 

2. Избор на консултанти за техничка спецификација и евалуација на 

понудите 

3. Тендерски постапки  

4. Припрема на инфраструктурен и основни проекти со ревизија и 

геодетски подлоги 

 

Активности кои не 

се реализирани  

Поради намалување на предвидените финансиси средства за реализиација на 

овој проект  и  со одобрениот буџет од страна на Бирото за регионален развој 

за реализација на проектот „Подготовка на техничка докумнетација за локални 

и регионални патишта„, Центарот за развој на Југозападен плански регион не 

ги реализираше следниве активности: 

1. Изработка на осовен и инфраструктурен проект за изградба на локален 

пат до с. Брезница до с. Тажево;  

2. Изработка на Основен и Инфраструктурен проект за изградба на 

локален пат од   с.Модриште до с.Вир во општина Македонски 

Брод. 

3. Изработка на Инфраструктурен и Основен проект за реконструкција на 

локален пат од село Ботун до Манастир Св. Богородица и Црква Св. 

Богородица, Општина Дебрца; 

4. Изработка на Основен проект за реконструкција на улици во село 

Долно Косоврасти  Основен проект за  реконструкција на улици во 

село Долно Косоврасти; 

5. КРАК НА  УЛИЦА 205 - ( врска на населбите Венец 1 ул. ,,Зија 

Мерсовски,,  и населба ,,Венец 2,,  улица ,,205,, ) должина 150,00 

м,    ширина на   профил на улица 11,00 метри  со  коловоз 7,00 м и 

тротоари 2х 2,00 м.  По ДУП за дел од блок 12,13 и 14 . (Прилог  – 

Проектна задача). 

6. Изработка на Основен проект за реконструкција на сервисна улица 

„ТРАФО-ВАРВАРА“, општина Вевчани. 

7. Изработка на Основен проект за реконструкција на локална улица 

„ЦЕНТАР – ВЕВЧАНСКИ ИЗВОРИ“, општина Вевчани.  



8. Изработка на Основен проект за изградба на локална улица „ЗЕЛЕН 

ПАЗАР – ЌИТАНВО ПЛЕВНЕ“, општина Вевчани.  

Функционалност на 

објектот Само за 

инфраструктурни 

проекти 

/ 

Остварување на 

намената на 

објектот 

Само за 

инфраструктурни 

проекти 

/ 

Фотографии Во прилог на извештајот Ви доставуваме ЦД со припремената техничка 

документација за сите патни правци. 

 


