Наративен извештај за февруари 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 февруари 2020
година, директорот на ЈП за државни патишта имаше
многубројни работни обврски, а сè со цел остварување на
Годишната програма за изградба, реконструкција,
рехабилитација, одржување и заштита на државни
патишта за 2020 година.
Започнаа градежните работи за реконстукција и
рехабилитација на постојниот државен пат А2, на
делницата од Крива Паланка до граничниот премин
Деве Баир со Република Бугарија, во вкупна должина од
13,2 км. На опочнувањето на делницата покрај
директорот Зоран Китанов присуствуваа претседателот
на Владата, г. Оливер Спасовски, неговата екселенција,
амбасадорот на ЕУ во Република Северна Македонија, г.
Самуел Жбогар, министерот за транспорт и врски, г.
Горан Сугарески, директорот на канцеларијата на
Европска Банка за обнова и развој во Скопје, г. Анди
Аранитаси, градоначалникот на општина Крива
Паланка, г. Борјанчо Мицевски, директорот на Гранит, г.
Зоран Милковски, директорот на Евро Консалтинг, г.
Марјан Иванов, како и претставници на медиумите кои
го проследија настанот. За реконстукцијата и
рехабилитацијата на постојниот државен пат А2, на
делницата од Крива Паланка до граничниот премин
Деве Баир со Република Бугарија, како и на одредени
делови кои ќе се прошират со трета лента, обезбедени се
грант средства
од ВБИФ (Инвестициска рамка за
Западен Балкан) инструмент на ЕУ во износ од 2,4

милиони евра, заем од Европската банка за обнова и
развој во износ од 10 милиони евра и 1 милион евра
сопствени средства на Јавното претпријатие за државни
патишта.
Директорот на Јавното претпријатие за државни
патишта Зоран Китанов оствари работна средба со
амбасадорот на Република Франција во Република
Северна Македонија Кристијан Тимоние. На средбата
амбасадорот Тимоние се интересираше за соработката
на француските компании со Јавното претпријатие за
државни патишта и нивното учество во проекти кои веќе
се во фаза на реализација потсетувајќи дека точно пред
една година имале веќе една средба на која се
разговарало за учество на француските компании во
државава. Директорот Китанов информираше дека ЈП за
државни патишта веќе има остварено соработка со
неколку француски фирми кои работат во доменот на
градежништвото, како што се Ежис, Суез, Фросинет,
Сaфеж и др. Дел од нив во моментов се ангажирани како
надзор и како консултанти. Амбасадорот Тимоние
изрази надеж дека практиките на добра соработка
помеѓу француските компании и ЈП за државни патишта
ќе продолжи и во иднина со иста таква успешност како и
до сега.
Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески
заедно со директорот на Јавото претпријатие за државни
патишта Зоран Китанов и градоначалникот на општина
Дојран, Анго Ангов, извршија увид во рехабилитацијата
на државниот пат Раброво-граничен премин Дојран, со
должина од 7,8 км. инвестиција вредна 830 илјди евра,
средства обезбедени од буџетот на ЈП за државни
патишта. Директорот на Јавото претпријатие за државни
патишта Зоран Китанов, изјави дека очекува
рехабилитацијата на овој патен правец да заврши кон
крајот на април, почетокот на мај и за мајските празници
делницата подготвено да ги пречека туристите.

Директорот Зоран Китанов изврши увид и во
работните активности на Изведувачот за санација на
свлечиштето (одронот) на регионалниот пат Р1102,
делница Велес – Градско (транзитен дел низ Велес). При
тоа беше информиран дека изведбата на свлечиштето
започна со вршење ископ и санација на веќе
пропаднатиот дел од патот со изградба на нов бетонски
ѕид. Ќе следува и поставување на нова еластична ограда
согласно со европски стандарди и демонтажа на старата
ограда. Исто така, ќе се извршат земјени, геотехнички и
ѕидарски работи на делот кај карпата. На крај ќе се
изврши санација на оштетениот асфалт со гребење и
асфалтирање со цел да комплетира санацијата на
свлечиштето. Вредноста на свлечиштето изнесува 1
милон евра, средства обезбедени од буџетот на Јавно
претпријатие за државни патишта.
Воедно, директорот Зоран Китанов направи увид на
изградбата на Мост бр.4 на река Пчиња на регионалниот
пат Р2136 општина Петровец. Мостот е долг 133,2 метри и
е стар околу 50 години. Предвиден е да заврши во јули
2020 година. Изградбата на мостот чини 1,1 милион евра,
чиишто средства се обазбедени од буџетот на Јавното
претпријатие за државни патишта. Реализацијата на
градежните активности изнесува 50 проценти.

