
Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut
Јавно претпријатие за државни патишта Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore

Предмет: Одговор на Барање за пристап на информации од јавен карактер 

Почитувани, 

Во  однос  на  Вашето  Барање  за  пристап  до  информации  од  јавен  карактер  ви  го
доставуваме следниов одговор: 
1. Фотокопии од Одобрението за Реконструкција на Патот од Хотел, Дрим “до “ Евро
Хотел “- Струга. 

-Бидејки  се  работи  за  надградба  на  оштетен  коловоз,  што  е  дел  од
одржувањето  на  патиштата,  а  не  реконстукција  на  патот,  не  е  потребно
Одобрение за реконструкција.

2. Фотокопии од Договорот за Реконструкција на Патот од Хотел „ Дрим "до “ Евро
Хотел "- Струга. 

-Во прилог е Договорот и Програмата за одржување и заштита на државните
патишта за 2021 година со Јавното претпријатие за одржување и заштита на
магистралните  и  регионалните  патишта.  Интервенцијата  на  предметната
делница од регионалниот пат Р1208 е изведена со средства од Програмата,
ставка  5.2.2.1   во  вредост  од 17,027,324.00  денари,  согласно Ценовникот  на
Јавното  претпријатие  за  одржување  и  заштита  на  магистралните  и
регионалните патишта Службен весник број 84/21 од 16.04.2021 година.

3. Фотокопии од Тековната Сметка на Иведувачот и Надзорниот Орган. 
-Немаме податоци.

4. Периодичен Извештај за Работите од Надзорниот Орган. 
-Во прилог е  дел  од Периодичниот  Извештај  од Надзорот за  одржување на
државните  патишта  за  Септември  2021,  во  кој  е  даден  извештај  за
изработеното  на  Јавното  претпријатие  за  одржување  и  заштита  на
магистралните и регионалните патишта за изведените работи на предметната
делница.

5. Завршен Записник - Извештај за. Изведените Работи од Надзорниот Орган.
-Бидејки се работи за одржување не се изготвува посебен записник. 
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