Наративен извештај за јули 2018 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 јули 2018 година, Директорот на ЈП за државни патишта, имаше
интензивна агенда на активности, а се со цел остварување на Годишната програма за
изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државни патишта
за 2018 година. Во остварување на агендата на директорот на ЈП за државни патишта,
активностите за овој месец започнаа со имплементирање на уште две комплетно
реновирани наплатни станици. Наплатната станица на Сопот со имплементација на
новиот систем на наплата на патарина започна на 2.7.2018 година, додека пак на
Наплатната станица на Отовица започна на 4.7.2018 година. Наплатните станици го
поддржуваат новиот електронски систем за наплата на патарина, но на почетокот
наплатата ќе финкционира преку PAY CASH.
Беше одржана прес конференција во Владата на РМ каде што граѓаните и
јавноста беа информирани за остварените инвестиции на ЈП за државни патишта. Во
вториот квартал од 2018 година, ЈП за државни патишта има остварено инвестиции во
вкупен износ од 2.217.070.250 денари или 36 милиони евра, што е за 9.770.127 евра
повеќе во споредба со минатата година или зголемување од 37 проценти. Споредбено
за првото полугодие од 2018 година, во однос на првото полугодие од 2017 година, ЈП
за државни патишта има реализација на инвестиции за 6,82 проценти повеќе или 3,43
милиони евра повеќе реализирани инвестиции. Средствата се потрошени за плаќање
на извршени градежни активности, изградба, реконструкција, рехабилитација,
проектирање, надзор и одржување на државни патишта во Р. Македонија. Овие
средства се обезбедени од кредити од меѓународни финансиски институции, како и од
буџетот на ЈП за државни патишта. Директорот ја информираше јавноста и за остварени
приходи од патарините, каде што во првото полугодие од 2018 година овој приход е
поголем за 55 милиони денари или 5,3 проценти споредбено со првото полугодие од
2017 година.
Се одржа месечен состанок со проектниот одбор на воспоставување на РАМС
системот на патишта во Р.Македонија, систем кој се состои од снимање на патната
мрежа со гео-радар, со што се добиваат податоци за состојбата на патиштата, односно
за долниот слој во длабочина до еден метар, како и снимање на површинската рапавост
на патот. На состанокот се дискутираше за имплементацијата на проектот и завршен
развој на РАМС софтверот (HDM4), за кој што е изработена тригодишна програма за
одржување и реконструкција на патиштата. Сите активности се завршени на време.
Следува одржување на системот за наредните две години.

Одржана е презентација на iRAP Програма за проценка на безбедноста на
патиштата. Примарна цел на оваа Програма е преку проценката и со практични мерки
да се постигне подобрување на патиштата, како и најважниот фактор – да се намали
бројот на жртвите и сериозните повреди на патиштата. Презентацијата ја одржаа
претставници на AF Cityplan, кои беа задолжени за овој проект.
Претставникот Omar Musa од MAGEBA, Швајцарија, одржа презентација во ЈП за
државни патишта на тема: Нова технологија на производителот MAGEBA за дилатации
на мостови, на која што присуствуваа претставници од Градежниот факултет на РМ,
многубројни градежни претпријатија, институции чија дејност е вршење на надзор и
проектирање, како и инженери од ЈП за државни патишта.
Директорот на ЈП за државни патишта одржа состанок со Независната група за
евалуација (Independent Evaluation Group – IEG) од Светска банка, на тема: Проценка на
перформансите на Проектот за поддршка на Програмата за регионални и локални
патишта, на кој се дискутираше за искуствата со имплементацијата на овој проект,
системот за управување со патиштата (RAMS), како и за издвоени буџетски средства за
работа и одржување и систем за добивање повратни информации од корисниците.
Директорот на ЈП за државни патишта Зоран Китанов и Министерот за транспорт
и врски Горан Сугарески го посетија завршениот регионален пат Берово – Струмица.
Регионалниот пат Берово – Струмица е поделен на две делници и тоа:
-

Дабиле – Хамзали со вкупна должина од 8,25 км., како и
Берово – Ратево со вкупна должина од 6,5 км.

Двете делници се комплетно завршени.
Претставникот на германската компанија Gov Tax, Aleksandar Fragner, одржа
презентација во просториите на ЈП за државни патишта на тема: Евиденција за влез и
излез на товарни возила во Р.Македонија, за тоа како со помош на FRID системот за
точна евиденција се генерира детален извештај и сигурна слика за излез и поминат
период во странство од страна на превозниците на тешки товарни возила, како и за влез
во државата.
Се одржа состанок со претставници на Европската банка за обнова и развој, на
тема: Агенда за транзиција во рамките на постојните проекти на ЕБОР, истакнувајќи ја
улогата на ЕБОР во надградбата на патната инфраструктура и поддршката во
зајакнувањето на вклученоста на приватниот сектор и промовирањето на реформите.
Директорот одржа интензивни состаноци за автопатот Кичево – Охрид, со
Заменик на Претседателот на Влада на РМ задолжен за економски прашања Кочо
Анѓушев, изведувачот SINOHYDRO, надзорот ГИМ, професори од Градежен факултет,
вработените од ЈПДП кои се задолжени за овој проект, а предмет на состаноците беа
преговорите со Изведувачот за дополнителни работи на траса и работи во тунел
“Пресека” за продолжување на изградбата на автопатот Кичево – Охрид.

