
Наративен извештај за мај 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 мај 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 за овој месец започнаа со интензивни 

активности од страна на Директорот на Јавното претпријатие за 

државни патишта по повод историската посета на поглаварот на 

Римокатоличката црква Папата Франциск, каде што нашето 

претпријатие во соработка со ЈП Македонијапат, во текот на месец 

мај извршија низа активности од редовно одржување на 

патиштата, како и активности кои беа приложени од страна на 

Министерство за внатрешни работи.  

Директорот Зоран Китанов како минатата, така и оваа 

година, беше поканет од страна на Шефот на делегацијата на 

Европска унија г-дин Самуел Жбогар во Изложбениот центар 

Матка по повод Денот на Европа. 

Направен беше теренски увид од страна на Директорот на 

Јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов и 

Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески, на 

Рехабилитацијата од спој со регионален пат Р1205 Злетово – 

Пробиштип, во должина од 17,3 км., со вкупна вредност од 1,26 

милиони евра. Градежните работи на оваа делница се во тек, а 

Проектот е финансиран од буџетот на ЈП за државни патишта.  



Јавното претпријатие за државни патишта официјално се 

стекна со Меѓународно признат сертификат за одличност во 

спроведување на јавните набавки и снабдување, од страна на 

претставникот на Експертскиот Институт за набавки и 

снабдување од Велика Британија г-дин Will Beattie. Со стекнатиот 

Сертификат, Јавното претпријатие за државни патишта покажа 

транспарентност, работење и отчетност во постапките на јавните 

набавки, за што добивме и потврда од Центарот за граѓански 

комуникации (во изданието Јануари 2019 година) каде што на ранг 

листата на претпријатија според транспарентност ЈП за Државни 

патишта беше ставено на прво место со највисоки исполнувања на 

обврските. 

Од страна на Директорот на Јавното претпријатие за државни 

патишта Зоран Китанов и Министерот за транспорт и врски Горан 

Сугарески, направен беше теренски увид на Рехабилитацијата на 

Драчево – Орешани - Таор, во должина од 9 км., каде што 

изведувачот започна со стругање и подготовка за асфалтирање. 

Оваа делница спаѓа во 12 – те патишта финансирани преку 

средства од Светска Банка со вкупна вредност од 14,3 милиони 

евра. Проектот е поделен во 4 ЛОТА. Делницата Драчево – 

Орешани – Таор припаѓа во ЛОТ 2, а неговата вредност изнесува 

3,4 милиони евра. 

Научно – стручно и информативното списание Патишта 

направи интервју со Директорот на ЈП за државни патишта Зоран 

Китанов, каде што беа опфатени повеќе теми од областа на 

патната инфраструктура. 

За редакцијата Фактор Директорот на ЈП за Државни 

патишта Зоран Китанов одговори на неколку клучни прашања за 

автопатот Миладиновци – Свети Николе – Штип. Исто така беа 

побарани информации за патишта со кои управува нашето 

претпријатие, од страна на новинската агенција Мета, на кои што 

Директорот Зоран Китанов одговори. 



Друштвото за патишта на Македонија направи презентација 

на меѓународно признат проект на тема: Примена на ПМБ во 

носечките асфалтни слоеви на коловозната конструкција кај 

патиштата со тешко сообраќајно оптоварување и автопатиштата, 

на која Директорот Зоран Китанов имаше свое обраќање каде што 

истакна дека за реализацијата на овој значаен меѓународен проект, 

како и најавените нови предлози од Катедрата за патишта при 

Градежниот факултет, претставуваат солидна основа за 

осовремување на постојните технички прописи. Стекнатите 

искуства и добиените резултати од овој проект ќе овозможат да во 

понатамошна процедура се рационализира димензионирањето на 

новите коловозни конструкции, како и решенија за 

рехабилитација на постојните кои се во експлоатација, за 

патиштата со многу тешко сообраќајно оптоварување и 

автопатиштата. 

Директорот Зоран Китанов беше гостин во неколку медиуми, 

каде што даваше одговори за најважните проекти од областа на 

патната инфраструктурата. 

Мисија на Светска Банка беше двапати во месец мај во 

посета на Јавното претпријатие за државни патишта кај 

Директорот Зоран Китанов, за проектот изградба на експресниот 

пат Крива Паланка – Ранковце, како и за досегашната соработка и 

можност за понатамошно проширување. 

На регионалниот пат Р2133 делница Куманово – Опае, кој е 

со должина од 6 км., и со вкупна вредност од 0,67 милиони евра, 

се направи теренски увид од страна на Директорот Зоран Китанов 

и Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески, каде што 

изведувачот започна со стругање и подготовка за асфалтирање. 

Средствата за овој пат се обезбедени од Европска Банка за обнова 

и развој. 


