
Наративен извештај за септември 2019 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  септември  2019  година,
Директорот  на  ЈП  за  државни  патишта  имаше
интензивна  агенда  на  активности,  а  сè со  цел
остварување  на  Годишната  програма  за  изградба,
реконструкција,  рехабилитација,  одржување и заштита
на државни патишта за 2019 година. 

Активностите на Директорот Зоран Китанов, за овој
месец  започнаа  со  теренскиот  увид  на  Магистралниот
пат А3 обиколница Кочани, кој заедно со Министерот за
транспорт  и  врски  ја  посетија  рехабилитацијата  на
Магистралниот пат кој е со должина од 6 км., со вредност
од  1,67  милиони  евра.  Средствата  се  обезбедени  од
Европска  банка  за  обнова  и  развој,  а  градежните
активности се во тек, се работи на асфалтирање. 

Директорот Зоран Китанов заедно со Претседателот
на Влада на Република Северна Македонија, Зоран Заев
и Министерот за транспорт и врски, Горан Сугарески беа
во посета на изградбата на втората фаза на експресниот
пат Крупиште – Кочани, кој е во должина од 13,75 км., во
вредност  од  18,25  милиони  евра,  кои  средства  се
обезбедени  од  Европска  Банка  за  обнова  и  развој.  На
експресниот пат се работи на земјени работи, ископ на
темели за објектите. Во наредниот период ќе се започне
со бетонски работи.

Во овој месец започна реализацијата на Договорот
за  косење  на  трева  и  плевел  –  грмушки,  кастрење  на
гранки  и  сечење  на  дрва  во  патен  појас,  чистење  и
собирање  на  смет  на  државните  патишта.  Исто  така



започна  и  реализацијата  на  Договорот  за  чистење  на
патни канавки, риголи, пропусти, берми, како и кресање
на банкини на државните патишта.

Направен  е  теренски  увид  и  на  Регионалниот  пат
Р2235 с.Маврово – Никифорово, во должина од 6,6 км., во
вредност 52,53 милиони денари,  обезбедени од Јавното
претпријатие  за  државни  патишта.  На  оваа
рехабилитација градежните работи се во тек, изгребана
е цела траса и во моментов се асфалтира. На теренскиот
увид  беа  Директорот  Зоран  Китанов  и  Министерот  за
транспорт и врски Горан Сугарески.

Директорот Зоран Китанов беше гостин во ТВ Алсат
на  која  што  зборуваше  на  повеќе  теми  од  областа  на
инфраструктурното  поврзување  со  соседните  земји,
изградбата  на  автопатот  Скопје  –  Блаце,  изворите  на
финансирање  на  проектите,  роковите  на  истите,  сите
проекти  на  коридорот  8,  имплементацијата  на
Електронскиот  систем  за  наплата  на  патарина,
автопатот  Кичево  –  Охрид,  како  и  други  проекти
поврзани од областа на дејноста на претпријатието.

Увид  во  градежни  работи  беше  направен  на
изградбата  на експресниот пат  Штип –  Радовиш,  каде
што  е  констатирано  дека  изградбата  се  одвива  со
одлично  забрзано  темпо,  целосно  е  пробиена  трасата,
започнат  е  процесот  на  асфалтирање  и  се  очекува  да
биде  завршена  изградбата  на  првата  фаза  пред
предвидениот рок. Исто така целосно е рехабилитиран и
Магистралниот  пат  Штип  –  Радовиш.  Увидот  беше
направен  од  страна  на  Директорот  Зоран  Китанов  и
Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески.

Средба за запознавање беше остварена од страна на
Директорот Зоран Китанов и тимот на Светска Банка –
Гозде Ишик, Шон Тен и Ромеин Писон, кои се задолжени
за проектот за олеснување на трговија  и транспорт на
земјите од Западен Балкан, а кој ќе биде имплементиран
од страна на Министерството за транспорт и врски.
Во  Министерство  за  финансии  на  Република  Северна
Македонија се потпиша Договорот за заем за Изградба и



инсталација  на  електронски  систем  за  наплата  на
патарина  на  Коридор  8  и  автопатот  Миладиновци  –
Штип  во  РСМ.  Заемот  за  овој  проект  е  од  Европската
Банка за обнова и развој и истиот изнесува 13 милиони
евра. Проектот опфаќа:
-  модернизација,  реконструкција  и  поставување  на
електронски  систем  за  наплата  на  патарина  на  петте
наплатни  станици  на  Коридорот  8  (Миладиновци,
Глумово, Желино, Тетово, Гостивар),
- изградба  на  две  нови  наплатни  станици  на
автопатот Штип – Миладиновци (Кадрифаково и Преод)
и 
- изградба  на  една  нова  наплатна  станица  на
автопатот Кичево – Охрид (Арбиново)
- изградба  на  фотонапонски  системи  на
настрешниците  на  сите  наплатни  станици   како  и  на
кровот  на  зградата  од   Оперативниот  Центар  за
патарините во Петровец,  со што сами ќе произведуваме
50% од потребата за електрична енергија за наплатните
станици.

Директорот Зоран Китанов и неговиот тим одржаа
повеќе работни состаноци со White/Case.

Завршен е Регионалниот пат Р2250 Спој со A2 Луке –
Киселица  -  Дубровница,  во  должина  од  10,5  км.,  во
вредност од 28 милиони денари. Патот е рехабилитиран
преку  ЈП  Македонијапат.  Градежните  работи  започнаа
во  август  2019  година.  Патот  е  завршен  во  Септември
2019 година. 


