
Наративен извештај за април 2020 година

- Кабинет на директорот на Јавното претпријатие за
државни патишта, Зоран Китанов

Директорот на ЈП за државни патишта во рамките
на  своите  работни  обврски  го  организира  и  раководи
процесот  на  работењето,  како  и  работата  на
претпријатието. Во  текот  на  месец  април  2020  година,
активностите  на  директорот  Китанов  беа  прилагодени
согласно со препораките на Владата и Министерството
за здравство за потребата од преземање дополнителни
мерки  и  активности  за  превенција  од  ширење  на
пандемијата со коронавирусот COVID 19 која се појави во
Република Северна Македонија, како и во државите во
светот.  

Во  таа  насока  беше  и  агендата  директорот  Зоран
Китанов  која  ја  започна  со  одржување  на  заедничка
Прес конференција со министертот на транспорт и врски
Горан Сугарески во Владата на РСМ,  на  која  заедно ја
информираа  јавноста  дека  Јавното  претпријатие  за
државни патишта, како и Министерството за транспорт
и  врски  во  изминатиов  период  работеа  со  засилено
темпо  и  покрај  ситуацијата  наметната  од  корона
кризата.  

При  тоа,  директорот  ги  извести  граѓаните  дека
градбите  продолжуваат  со  несмалено  темпо  и  покрај
вонредната состојба, како и дека нема да има кратење на
капиталните  инвестиции  кои  се  однесуваат  на
инфраструктурните проекти.  Јавото претпријатие  за
државни  патишта  продолжи  да  ја  реализира  и
Годишната  програма  за  изградба,  реконструкција,
рехабилитација  на  државните  патишта.  Во таа насока,
директорот истакна дека од предвидените 18.523.300.000
денари,  за  првиот  квартал  се  реализирани  околу  4
милијарди денари што значи дека нема никаков застој и



дека  се  работи  интензивно  на  терен  согласно  со
временските услови и согласно со препораките воведени
со вонредната состојба. 

Исто така, директорот Зоран Китанов и министерот
за транспорт и врски Горан Сугарески беа и на увид на
изградбата на новиот експресен пат А3 Штип – Кочани.
При тоа, инфоермираа дека проектот е поделен во две
фази:

I фаза: Штип – Крупиште, во должина од 14,30км., во
вредност  од  19,10  милиони  евра,  средствата  се
обезбедени  од  ЕБОР.  На  оваа  делница  градежните
работи се во тек. Во завршна фаза се тампонирањето и
асфалтирањето.  Во наредниот период ќе се започне со
поставување  еластична  одбојна  ограда,  сигнализација,
осветлување.  Реализацијата на градежните активности
изнесува 85%. Рокот на завршување е јуни 2020 година.

II фаза: Крупиште – Кочани, во должина од 13,75км.,
во  вредност  од  18,25  милиони  евра,  средствата  се
обезбедени од ЕБОР. На овој патен правец се работи на
земјени  работи,  ископ  на  темели  за  објектите.  Во
наредниот период ќе се работи на бетонски работи. Рок
на завршување април 2021 година.

Теренски  увид  беше  направен  од  страна  на
директорот  Зоран  Китанов  и  на  рехабилитацијата
делница Крупиште – Пробиштип, во должина од 18км. и
вредност 3,46 милиони евра, средства обезбедени преку
ЕБОР.  На  оваа  рехабилитација  се  работи  на
расчистување  на  постојни  банкини,  изработка  на
банкини, изработка на тампонски слој од дробен камен.
Се поставува прв слој на асфалт. Рокот на завршување е
2020 година.

Исто така, директорот Зоран Китанов узврши увид и
во  градежните  работи  на  Санација  на  мост  број  12  на
регионален пат Р1205 кај Кратово, во должина од 50м. и
вредност од 0,47 милиони евра, средствата се обезбедени



од буџетот на Јавното претпријатие за државни патишта.
Се работи на нова армирано бетонска коловозна плоча.


