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РАБОТЕН СОСТАНОК ЗА ПРОЕКТОТ „КУПИ КУЌА ЗА МЛАДИ“

Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Нико-
ла Груевски заедно со потпретседате-
лот на Владата и министер за финан-
сии Зоран Ставревски, министерот за 
транспорт и врски Владо Мисајловски 
како и градоначалниците на голем број 
општини, одржаа работен состанок на 
кој се разгледаа активностите околу 
проектот Купи куќа за млади.
Овој мега проект, како што изјави Гру-
евски е директно поврзан со општини-
те и поради тоа е потребна координа-
ција, акциски план како и операциона-
лизација на чекорите кои следат.
-Овој закон беше експресно изгла-
сан во Парламентот и пред повеќе од 
една недела е стапен на сила и како и 
секогаш ние како партија и коалиција 
не треба да се задоволиме само со 
тоа што сме го добиле законот, туку и 
со остварувањето на терен, односно 

со давањето на можност на младите 
луѓе до 35 години, кои ги исполнуваат 
условите согласно законот и сакаат да 
го направат тој чекор да им биде овоз-
можено, се обрати Груевски.
Тој посочи дека проектот нуди низа 
можности и оти тој овозможува не 
само младите кои немаат сопствен 
дом да го решат станбеното прашање, 
туку оти им помага и на оние кои имаат 
помал стан или куќа да дојдат до пого-
лем дом.
Може младите кои имаат помал стан, 
а сакаат да го продадат и да изградат 
поголема куќа, да земат поволен кре-
дит каков што се нуди со голем грант 
елементи. Млади кои имаат стан од 
45 квадрати, а сакаат куќа од 100 ква-
драти, може да го продадат и да земат 
кредит со сите добри услови што се ну-
дат, и да направат куќа од 100 до 120 

квадрати. Исто така може да имаат 
куќа и да земат кредит за надград-
ба или доградба на куќата, а може да 
имаат и мала куќа и да ја продадат и со 
кредит за да изградат 
Инаку во Министерството за финансии 
има отворено канцеларија каде што 
граѓаните можат да се информираат 
за околностите  и условите за аплици-
рање за проектот „Купи куќа за млади 
до 35 години. Но и организиран е кара-
ван кој ќе ги посетува општините за да 
можат граѓаните да се запознаат поде-
тално со овој проект. 

-Проектот е извонредно добро дизај-
ниран бидејќи овозможува флекси-
билност во насока на помош, било во 
делот на плаќање на ратата или во 
стекнување на средства за добивање 
на кредит. Дизајниран е на база на 
контакти со младите луѓе и од тој ас-
пект нема сомнеж дека одговара на 
нивните потреби, изјави Ставрески. 

Изработката на урбанистичките пла-
нови ќе бидат едни од најголемите 
предизвици, подвлече министерот за 
транспорт и врски Владо Мисајловски. 
-Затоа ние како Министерство распи-
шавме јавен повик за сите општини да 
поднесат барање  ние да им изработи-
ме директно план за типски населби. 
Ова важи за сите општини кои треба да 
достават барање за нас а ние како Ми-
нистерство ќе им изработиме планови 
во координација со нив и сето тоа ќе 
биде на наш трошок, изјави Мисајлов-
ски.

ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ИЗГРАДБА НА ПРВАТА ФАЗА ОД 
ЕКСПРЕСНИОТ ПАТ ГРАДСКО – ПРИЛЕП

Започна изградбата на експресниот 
пат Градско – Прилеп. Потпишан е 
договор со Шпанската компанија 
Констракшн Рубау која ќе ја гради 

првата фаза од патот и тоа од Фа-
ришка до Дреновска клисура во 
должина од 10 километри. Догово-
рот е вреден 31, 8 милиони евра. 

Според проектот, патот ќе биде во 
широчина од 12, 4 метри, со по две 
ленти од по двете страни со широ-
чина од 3, 5 метри  и 2, 5 метри.
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Изградбата на овој пат од Градско 
до Прилеп ќе се изведува во три 
фази. Втората фаза ќе се гради од 
Градско преку Росоман до клучката 
Кавадарци во должина од 16 кило-
метри. Третата фаза се планира да 
започне од месноста Тројанци па се 
до влезот на Прилеп во должина од 
7, 5 километри.

ЗАПОЧНА АСФАЛТИРАЊЕТО НА РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ НОВ 
ДОЈРАН - НИКОЛИЌ

Министерот за транспорт и врски Вла-
до Мисајловски и директорот на ЈП за 
државни патишта Александар Стојанов 
извршија увид во градежните актив-
ности за  реконструкција на регионал-
ниот пат Дојран-Николиќ. 

-Заедно со директорот на Јавното прет-
пријатие за државни патишта сме во по-
сета на општина Дојран каде извршивме 
увид на реконструкција на регионалниот 
пат Дојран – Николиќ. Патот е со должи-
на од 5.5 километри и претставува зна-
чајна врска меѓу двете населени места.
Овој пат пат беше едно од ветувањата 
пред граѓаните на општина Дојран. Спо-
ред динамиката на работа, задоволен 
сум како се одвива реконструкцијата  и 
очекувам дека градежните работи ќе за-
вршат и пред предвидениот рок, некаде 

во месец јуни, рече Мисајловски. 
Оваа година, како што соопшти дирек-
торот ЈПДП Александар Стојанов, ќе се 
изврши осветлување на целиот пат од 
Стар Дојран до границата со Грција, ин-
вестиција од 100 илјади евра. 

Градоначалникот на општина Дојран 

Борче Стамов изјави дека овој регио-
нален патен правец е многу значаен за 
општина Дојран бидејќи со него ќе се 
подобри комуникацијата меѓу Дојран 
и Николиќ. Тој очекува дека со рекон-
струкцијата на патот ќе се подобри и 
туризмот во овој дел на Дојран.

НОВИ АВИОЛИНИИ ДО БЕРЛИН, КОПЕНХАГЕН И 
БРАТИСЛАВА
Нискобуџетната авиокомпанија „Ви-
зер“ со летниот ред на летање од Скоп-
скиот аеродром  воведува летови кон 
Берлин, Братислава и Копенхаген два-
пати неделно. 
На промоцијата на авиолиниите од 
присуствуваа министерот за транспорт 

и врски Владо Мисајловски, диекторот 
на ТАВ Македонија како и преставник 
од Визер.  
Мисајловски посочи дека „Визер“ од 
2012 година преку финансиската под-
дршка од Владата воведе 23 линии 
до европските градови превезувајќи 

половина од патниците што летаат од 
македонските аеродроми.

– Очекувам дека оваа бројка ќе се зго-
леми оваа година со воведување на 
новите дестинации. Ако  пред 10-ина 
години се леташе само до 15-ина дес-
тинации, сега како резултат на мерките 
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што ги преземаме таа бројка достигна 
над 30-ина директни летови кон европ-
ски дестинации. Според ова, слободно 
можам да кажам дека политиките на 

субвенционирање на нискобуџетните 
авиокомпании се покажаа како оправ-
дана, рече Мисајловски.

Со „Визер“, со која македонската Влада 
од 2012 година има постигнато договор 
за финансиска поддршка за воведу-
вање нови авиолинии е постигнат и до-
говор за вработување македонски пи-
лоти. Во програмата на „Визер“ со која 
што е овозможена обука за професио-
нални пилоти за воздухопловите „Ербас 
320“, како што информира министерот 
Владо Мисајловски, се обучуваат чет-
ворица македонски пилоти.

Со трите нови линии од Скопскиот ае-
родром, според ресорниот министер, 
е создадена можност преку поволни 
цени на билетите да се посетат Берлин, 
Копенхаген и Братислава во функција 
на развој на економијата, образова-
нието, културата, здравството, тури-
змот.  

УВИД ВО ИЗГРАДБА НА НАПЛАТНАТА СТАНИЦА 
РОМАНОВЦЕ
Министерот за транспорт и врски Владо 
Мисаловски изврши увид во градеж-
ните активности за изградба на нова 

наплатана станица во Романовце, како 
дел од проектот за изградба и инстала-
ција на електронски систем за наплата 

на патарини во Република Македонија, 
инвестиција вредна 18,7 милиони евра. 
Проектот предвидува реконструкција 
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на постоечките наплатни станици на 
Коридорот 10 во Петровец, Сопот и 
Отовица, дислокација и изградба на 
нови наплатни станици во близина на 
сегашната во Романовце и Градско како 
и нивно проширување од постоечките 
пет на десет сообраќајни ленти  и из-

градба на две нови наплатни станици 
во Демир Капија и Гевгелија.
– Започнуваме со еден исклучително ко-
рисен, модерен и долго очекуван проект 
во нашата земја. Со него е предвидена 
инсталација на опрема со која ќе се овоз-
можи електронска наплата на патарини-

те, ќе се забрза протокот на возила, ќе се 
намалат гужвите и застојот на патиштата, 
ќе се зголеми ефикасноста на наплатата 
на патарината и ќе се минимизираат зло-
употребите и одговорноста на човечкиот 
фактор што беше честа појава во минато-
то, изјави Никола Груевски.

УВИД ВО РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА НА РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ
ДЕЛЧЕВО – ГОЛАК
Министерот за транспорт и врски Вла-
до Мисајловски и претседателот на 
ВМРО-ДМПНЕ, Никола Груевски извр-
шија увид во градежните работи на ре-

гионалниот пат, Делчево-Голак. 
Рехабилитацијата на регионалниот пат 
Делчево – Голак во должина од 10,5 ки-
лометри и ширoчина од 4,5 метри,  во 

вредност од околу 1,3 милион евра, ќе 
биде завршена најдоцна за 12 месеци, 
најави министерот за транспорт и врски 
Владо Мисјаловски.

– Кога ќе се направи патот, ќе има ин-
терес и за скијачкиот центар. На МЕПСО 
веќе им се дадени инструкции од Вла-
дата да направат проект, но прво ќе 
инвестираат околу 3 милиони евра во 
Берово, а потоа околу 3 до 3,5 милиони 
евра во скијачкиот центар Голак, изјави 
Груевски, додавајќи оти овој пат ќе има 
и туристичко значење.

Паралелно ќе се работи и на регионалниот 
пат Кочани – Делчево во должина од 30 
километри. Договорот е веќе потпишан 
со домашна компанија. Работите треба да 
почнат за кратко време  и да траат 24 ме-
сеци, информира Мисајловски.

ПРЕЛИМИНАРНА РАСПРЕДЕЛБА НА 76 СОЦИЈАЛНИ 
СТАНОВИ ВО ПРИЛЕП
Се изврши јавна прелиминарна распре-
делба на 76 социјални станови во При-
леп. Министерот за транспорт и врски 
Владо Мисајловски кој присуствуваше 
на јавна распределба истакна дека во-
дејќи се од политиките на Владата на 
Република Македонија за згрижување 
на социјално ранливите категории на 
граѓани, предност при распределбата 
ќе имаат децата без родители или роди-
телска грижа со навршени 18 години, а 
кои до својата осумнаесетта година биле 

згрижени во институции и други облици 
за згрижување за деца без родители.

За социјални станови во Центарот за со-
цијални работи во Прилеп аплицирале 
вкупно 232 – ца граѓани од кои валидна 
документација доставиле 173 лица.

-Во однос на системот за распределба 
сакам да потенцирам дека сите други 
лица влегуваат со еднакви шанси за 
добивање на социјален стан. Според до-
ставената документација ќе се изврши 
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бодирање на секој барател, согласно ме-
тодологијата за бодирање на социјален 
стан под закуп, посочи министерот.

 Мисајловски потенцираше дека јавна 
распределба е прелиминарна и не е ко-

нечна. Тоа значи дека сите лица кои сис-
темот ќе ги исфрли како добитници на 
социјален стан, не значи дека ќе бидат и 
конечни добитници на станови. На рас-
пределбара присутни беа и градоначал-

никот на Прилеп Марјан Ристески и ди-
ректорот на АДССДП Цветко Грозданов. 

До сега изградени се 678 станови за со-
цијлано ранливи категории.

ПРИСТИГНА ЧЕТВРТИОТ ОД ВКУПНО ШЕСТЕ НОВИ ВОЗОВИ
Пристигна четвртиот патнички воз од 
вкупно шестте нови возови за подобру-
вање на патничкиот транспорт во Же-
лезницата.

Вкупната инвестиција е 25 милиони 
евра. Веќе трите воза започнаа да соо-
обраќајат по македонските пруги. До пр-
вата половина на оваа година треба да 
пристигнат сите шест патнички возови. 
Со оваа инвестиција ќе се обнови 60 % 
од возниот парк во железницата, допол-
нително се прави анализа да се наванот 
и нови патички возови.

РАБОТНА ПОСЕТА ВО КИЧЕВО

Реализација на инфраструктурни про-
екти, како и индивидуални барања за 
подобрување на условите за живот и за 

економски развој беа тема на средбата 
на делегацијата од Владата и повеќе 
институции придружувани од претседа-

телот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски 
со жителите на Кичево и кичевските села 
Вранештица, Другово. 

Министерот за транспорт и врски Владо 
Мисајловски, Груевски и претставници 
на локалното водостопанско претприја-
тие најавија дека ќе се направат напори 
за надминување на проблемот што пре-
ку лето го имаат жителите со водоводна-
та мрежа во Другово. Министерството 
за транспорт и врски, како што најави 
Мисајловски, ќе помогне во изработка 
на проектот. На располагање се 740 илја-
ди евра за Другово и потребно е само да 
се аплицира. Ќе се разгледа и можноста 
за реконструкција на спортската сала во 
Основното училиште во Другово.

РАБОТНА ПОСЕТА НА ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО И 
КАРБИНЦИ
Министерот за транспорт и врски Вла-
до Мисајловски заедно со директорите 
на јавното претпријатие за државни 

патишта и Македонија пат и градона-
чалниците  на општините Чешиново и 
Облешево и Карбинци  извршија увид во 

изградениот мост кај Пишица и изград-
бата на регионалниот пат од Карбинци 
до Зрновци.
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-Во однос на мостот кај Пишица сакам да 
истакнам дека ова е многу значаен проект 
бидејќи изградбата на мостот беше едно 
од најголемите барања на жителите од 
овој регион. Мостот е долг 51 метар ин-

вестиција од 21 милион денари, истакна 
министерот за транспорт и врски.

Исто така на овој потег преку ЈП Маке-
донија пат се изгради една делница од 
мостот до регионалниот пат кај с. Пиши-

ца инвестиција од 10 милиони денари со 
што целиот проект се комплетира и се 
овозможи поврзување помеѓу општи-
ните Кочани со Чешиново и Облешево и 
сите останати населени места што грави-
тираат на овој регионален пат.
-Во однос на регионалниот пат Карбин-
ци – Зрновци сакам да потенцирам дека 
ова е многу значаен проект за жителите 
на 8 населени места од општините Кар-
бинци, Зрновци и Чешиново и Облеше-
во. Вкупната инвестиција за изградба 
на овој пат е 50 милиони денари, изјави 
Мисајловски.
Изградбата на овие инфраструктурни 
проекти се од големо значење за овој 
регион особено за подобра комуни-
кација меѓу населените места во овие 
општини, сметаат градоначалниците на 
Чешиново и Облешево и Карбинци.

СЕ УРЕДИ ПЛАЖАТА ВО СЛИВНИЦА, ВО ПРЕСПА

Преспа доби две модерни плажи уреде-
ни по најсовремени стандарди, плажата 
во Стење и плажата во Сливноца,  вкупна 

инвестиција 77 милиони денари. 

Министерот Мисајловски заедно со гра-

доначалникот на општина Ресен, Ѓоко 
Стрезовски денеска беа на увид во уре-
дената плажа во Сливница, проект на 
министерството за транспот и врски. 

Министерот Мисајловски најави дека 
за брзо време ќе започне изградбата 
на пешачката и велосипедската патека 
околу Преспанското езеро во должина 
од 5.2 километри. Се работи за околу 
1 километар пешачка и велосипедска 
патека во Стење, 2.5 километри од Сли-
вница до Претор, 1.2 километри патека 
од Сливница до Крани и околу 320 ме-
три патека во Долно Дупени. Вкупна-
та инвестиција изнесува 52 милиони 
денари, а средствата се обезбедени од 
буџетот на министерството за транс-
порт и врски.

УВИД НА РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ ЛАЖАНИ - РОПОТОВО - 
ЦРНИЛИШТЕ
Министерот за транспорт и врски Владо 
Мисајловски и директорот на Јавно-
то претпријатие за државни патишта 

Александар Стојановски, извршија увид 
во реконструкцијата на регионалниот 
пат Лажани – Ропотово – Црнилиште.

Овој пат во должина од 17 километри 
започна да се реконструира во декем-
ври 2015 година, е инвестиција вредна 
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1.79 милиони евра.

-Извршивме увид во реконструкција-
та на овој регионален пат кој започна 
да се рехабилитира на крајот од ми-
натата година. Според динамиката 
на работа очекуваме неговата рекон-
струкција да заврши во септември 
оваа година, изјави министерот Ми-
сајловски.

Мисјаловски најави и дека оваа година 
во Република Македонија ќе отпочнат 
со изградба уште пет експресни па-
тишта.

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ
ВО ЧУЧЕР САНДЕВО

Во должина од два и пол километри за-
почна реконструкцијата на регионални-
от пат во општина Чучер Сандево, кој ги 
поврзува населените места во општина-
та со централното градско подрачје.

Реконструкцијата на патот, како што 
рече министерот за транспорт и врски 
Владо Мисајловски, е ветување на Вла-
дата при посетата на Чучер Сандево.
– Ветивме дека веднаш штом ќе почнат 
асфалтните бази со работа ќе започне-

ме со реконструкција на патот во Чучер 
Сандево. Се работи за целосно асфалти-
рање на коцката што е во надлежност на 
централната власт преку ЈП за Државни 
патишта и Македонија пат, појасни Ми-
сајловски.

Министерот информира дека Владата 
ќе инвестира 30 милиони денари, а ре-
конструкцијата на патот треба да биде 
завршена до крајот на наредниот месец.
Градоначалникот на Град Скопје Коце 

Трајановски најави асфалтирање на 
коцката на улицата „Александар Урда-
ревски“ која води до општината Чучер 
Сандево, од почетокот кај улицата „Бу-
телска“ до првиот влез на гробиштата во 
Бутел.

Проектот ќе биде готов до почетокот на 
мај, а веднаш потоа ќе го распишеме 
тендерот за градба. Очекуваме градеж-
ните работи да започнат во почетокот на 
јули, истакна Трајановски.
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ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА ПАТОТ ЉУБОЈНО-БРАЈЧИНО

Министерот за транспорт и врски Владо 
Мисајловски заедно со градоначалникот 

на Ресен и дирекорот на ЈП за државни 
патишта го пуштија во употреба патот од 

Љубојно до Брајчино, инвестиција од 13 
милиони денари.  
Го пуштивме во употреба овој пат од Љу-
бојно до Брајчино, многу значаен за раз-
вој на туризмот. Исто така завршивме и 
со реконструкција на локалните патни 
правци до с. Крани и с. Грнчари. Во мо-
ментов активно работиме и на рекон-
струкција на регионалниот пат Битола 
– Ресен – Буково или само во општина 
Ресен инвестициите во патната инфра-
структура надминуваат над 6 милиони 
евра, изјави министерот.
Овој проект е дел од проектот за рекон-
стуркција и изградба на локалната патна 
мрежа преку кој се инвестирани преку 
60 милиони евра а реконструирани се 
над 400 локлани патишта.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Започнаа градежните работи за темел-
на обнова на булеварот Ѓорче Петров. 
Реконструкцијата која ќе се изврши во 
должина од 1245 метри, ќе започне од 
кружниот тек кај СП Планет, па се до 
општината Ѓорче Петров.

На почетокот на градежните работи на 
овој проект вреден 18,6 милиони де-
нари, присуствуваа претседателот на 
ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, минис-
терот за тарнспорт и врски Владо Ми-
сајловски, како и градоначалниците на 
Град Скопје и општината Ѓорче Петров, 
Коце Трајановски и Сокол Митревски.

Се очекува преку оваа темелна рекон-
струкција да се зголеми безбедноста 
за сите учесници во сообраќајот и да се 
уреди просторот.

Градоначалникот Трајановски информи-
раше и дека наскоро ќе биде проширен 
булеварот „Борис Сарафов“, кој не беше 

целосно завршен поради имотно-прав-
ни односи. Градежната офанзива во 
Скопје ќе продолжи и во идниот период.

НОВА МЕРКА ЗА ПОЛЕСНА НАДГРАДБА НА 
ИНДИВИДУАЛНИТЕ КУЌИ
Министерството за транспорт и врски 
донесе нова мерка според која секој 
граѓанин во Македонија може да ја 

надгради својата куќа до максимална 
висина од 10 метри и 20 сантиметри и во 
случај ако надградбата на објектот не е 

предвиден во планската документација. 

Како што појасни Мисајловски оваа 
мерка се однесува за куќи што се веќе 
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изградени со одобрение за градење или 
се легализирани со Законoт за легализа-
ција на бесправно изградените објекти.

– Доколку имате куќа и сакате да врши-
те надградба, прво од општината мора 
да поднесете барање за одобрение за 

градење се разбира со претходно из-
работен проект за градба. Без разлика 
дали надградбата на вашиот објект е 
предвидена во урбанистичката планска 
документација, општината по сила на 
закон мора да ви издаде одобрение за 

градење и да дозволи да го надгради-
те својот објект. До сега ако сакавте да 
доградувате во висина постоеше услов, 
надградбата мораше да биде предви-
дена во планската документација за да 
може општината да ви издаде одобре-
ние за градење, појасни минситерот за 
транспорт и врски.

Тој додаде дека не станува збор за до-
градба на објектот, бидејќи тогаш ќе се 
бара измена на план и се менува гра-
дежната парцела. Станува збор само за 
надградба на куќа до 10 метри и 20 сан-
тиметри висина, односно приземје, два 
ката и поткровје.

Министерот смета дека на ваков начин 
ќе им се излезе во пресрет на многу 
граѓани кои на еден начин сакаат да ин-
вестираат во подобра иднина, за зголе-
мување на својот недвижен имот или да 
им остават наследство на своите блиски.

РАСПРЕДЕЛБА НА 18 СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ ВО РЕСЕН
Министерот за транспорт и врски Владо 
Мисајловски присуствуваше на прели-
минарната распределба на 18 социјал-
ни станови во Ресен.

Министерот посочи дека предност при 
распределбата на овие станови ќе има-
ат децата без родители и родителска 
грижа со навршени 18 години. Во на-
редниот период Комисијата ќе вршат 
контроли на лицата кои се наоѓаат на 
прелиминарната листа.

-Владата на Република Македонија 
во изминатите години континуирано 
работи на помош и згрижување на ли-
цата кои немаат постојан покрив над 
главата. До сега во соработка со Јавно-
то претпријатие за станбен и деловен 
простор изградивме 13 згради со вкуп-

но 678 станови, меѓу кои и оваа зграда 
во Ресен. Тоа значи дека подеднакво 

водиме грижа за сите граѓани на Репу-
блика Македонија.

РАСПРЕДЕЛБА НА 25 СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ ВО               
ДЕМИР ХИСАР
Министерот за транспорт и врски за-
едно со директорот на АД за изградба 

и стопанисување со станбен и деловен 
простор Цветко Грозданов извршија 

јавна распределба на 25 социјлани ста-
нови во Демир Хисар. 
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На прелиминарна распределба, минис-
терот за транспорт и врски Владо Ми-
сајловски истакна истакна дека преку 
системот на електронска распределба 
сите имаат еднакви шанси за добивање 
на социјален стан.

-Многу е важно што оваа јавна распре-
делба е прелиминарна и не е конечна, 
поточно сите лица кои системот ќе ги 
покаже како добитници на социјален 
стан не значи дека ќе бидат и нивни ко-
нечни добитници. Во наредниот период 
Комисијата составена од вработени во 
Министерството за транспорт и врски и 
од Министерството за труд и социјална 
политика ќе извршат детални контроли 
на лицата кои се наоѓаат на прелими-
нарната листа. Секаде каде што ќе се 
увиди дека фактичката состојба не се 
совпаѓа со приложените документи ќе 
бидат иземени од листата и становите 

ќе бидат доделени на лица со ист или 
помал број на бодови кои ги исполну-
ваат пропишаните услови во огласот, 
потенцираше Мисајловски.

Директорот на АД за изградба и стопа-

нисување со станбен и деловен прос-
тор Цветко Грозданов потенцира дека 
зградата со 25 станови во Демир Хисар 
е изградена според ИСО стандарди и со 
енергетска ефикасност.

НОВА АВИО ЛИНИЈА СКОПЈЕ - ПРАГА
Авиокомпанијата Чех ерлајнс  ќе ја об-
нови редовната авионска линија Скопје 
– Прага од 20 мај годинава со три лета 
неделно. Летови од Скопје кон Прага ќе 
има во понеделник, среда и во петок. 
На промоцијата беше присутен ми-
нистерот за транспорт и врски Владо 
Мисајлвоски, генералниот директор на 
ТАВ Македонија и прставникот на Чех 
ерлајнс , Јан Тот. 

Министерот Мисајловски истакна дека 
воведувањето на линијата е резултат 
на барањето од граѓаните бидејќи Пра-
га беше една од најпосакуваните дес-
тинации.  Одлуката за нова линија која 
се надевам дека ќе ги исполни нашите 
и очекувањата на граѓаните доаѓа во 
време кога авиосообраќајот во Маке-
донија бележи најдобри резултати од 
кога било благодарение на мерките 
што континуирано ги спроведуваме, 
рече Мисајловски, дополнувајќи дека 
отворањето на македонскиот пазар и 
воведувањето нови линии се приори-
тет во авиосообраќајот.

Нашата упорност, посочи Мисајловски, 
резултираше со нови 20-ина линии до 
европските дестинации со многу по-
волни цени и достапност на билетите. 

Генералниот директор на ТАВ Македо-
нија појасни дека редот на летање е 
направен да одговара на македонски-
те деловни и туристички патници кои 
патуваат во Чешка. Двете целни гру-

пи ќе може да го планираат престојот 
така што ќе имаат време од два полни 
дена со една ноќ или еден продолжен 
викенд.

Чех ерлајнс ја опслужуваше линијата 
Скопје – Прага од 2005 до март 2012 
година, кога операциите беа прекина-
ти поради преструктуирање на компа-
нијата.
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Како што информираа Мисајловски и 
Крстевски,  минатата година за 22 про-
центи  е зголемен вкупниот број патни-

ци на аеродромите „Александар Вели-
ки“ во Скопје и „Св. Апостол Павле“ во 
Охрид, односно нивниот број достигна 

1.560.381.

КАМЕН ТЕМЕЛНИК НА ВОДОВОДНА МРЕЖА ВО НЕГОТИНО
Во неготинското село Пепелиште, поста-
вен е камен темелник на за изградба 
на водоводен систем со кој трајно ќе се 
реши долгогодишниот проблем со во-
доснабдувањето во селото.
Општина Неготино го изготви проектот 
за рехабилитација на водоснабдувањето 
со средства од Европска инвестициона 
банка преку Министерството за транс-
порт и врски и Владата на Република 
Македонија.
Градоначалникот на Неготино Ванчо 
Апостолов изјави дека досега има иско-
ристено 230 милиони денари во кому-
нална инфраструктура. 
Остануваат средства што се неискорис-
тени за овој крај, затоа од денешните 

разговори со градоначалникот дозна-
вам дека се подготвуваат нови проекти 
токму за вложувања во комуналната 

инфраструктура, рече министерот за 
транспорт и врски Владо Мисајловски.

ОБЈАВЕН КОНКУРС ЗА НОВИ ШЕСТ ВИДОВИ НА ТИПСКИ КУЌИ
Министерството за транспорт и врски 
објави јавен повик за изработка на 6 
идејни решенија за изградба на објекти 
со намена за индивидуално домување 
(типски куќи).

Според јавниот повик, се предвидува 
идејните решенија за типските куќи да 
бидат со големина од 50м2, 70м2, 90м2, 
110м2, 130м2 и 200м2. Јавниот повик 

трае до 16 март 2016 година.
-Откако ќе се изберат идејните решенија 
ќе се пристапи кон изработка на проек-
ти кои ќе се објават на веб страната на 
Министерството за транспорт и врски од 
каде ќе може бесплатно да се превзе-
мат. Со оваа мерка Министерството за 
транспорт и врски преку обезбедување 
на бесплатен проект за типски куќи,  
овозможува субвенционирање од 900 

до 2500 евра за изградба на куќа. Мно-
гу е важно што преку оваа мерка се на-
малуваат и роковите за вадење на одо-
брение за градење, изјави министерот 
за транспорт и врски Владо Мисајловски. 
Претходно Министерството за транс-
порт и врски изработи готови проекти за 
индивидуални куќи за домување (тип-
ски куќи)  со големина од 60 м2, 80м2, 
100м2, 120м2, 150м2 и 180м2.

РЕКОНСТРУИРАН ЛОКЛАНИОТ ПАТ КОН СЕЛАТА
ВРАНЧЕ И СРЕДОРЕК
При посетата на општина Долнени од 
страна на министерот за транспорт и 
врски Владо Мисајловски жителите го 
истакнаа својот најголем проблем и од 
министерот побараа санација на патот 
кој ги поврзува селата Вранче и Средо-
рек.
Мисајловски на средбата им вети на 

жителите дека ќе го разгледа нивното 
барање и истото ќе го реализира во 
најбрз можен рок.

Три недели подоцна министерот пов-
торно ги посети жителите во општина 
Долнени и изврши увид во завршената 
санација на локалниот пат.

-Како што побараа и како што им ве-
тивме на жителите од Долнени го сани-
равме патот кон с. Вранче во должина 
од 6 километри. Во втората фаза овој 
пат ќе се асфалтира и со тоа ќе се повр-
зат и останатите рурални подрачија во 
овој регион, истакна Мисајловски при 
посетата на Долнени.
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ПУШТАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ ВО ГОРНО 
ЛИСИЧЕ
Министертот за транспорт и врски Вла-
до Мисајловси заедно со градоначал-
никот на општината Аеродорм, Ивица 
Коневски ја пуштија во употреба рекон-
струираната улицата „Горно Лисиче“.  
Станува збор за една од најголемите 
улици во населбата Горно Лисиче на 
потегот од „12 Македонска бригада“ до 
црквата „ Св. Петар и Павле“.

Вкупната должина на реконструкција-
та што ја опфати улицата „Горно Лиси-
че“ изнесува околу 1,7 километри, со 
вкупна вредност од околу 14 милиони 
денари.

-Минатата година со премиерот Гру-
евски најавивме дека 48 локални па-
тишта ќе бидат завршени. Сите 48 па-
тишта што беа во нашата програма се 
целосно завршени, а само во општина 
Аеродром инвестиравме повеќе од 20 
милиони денари, истакна министерот 

Мисајловски.

Тој посочи дека од 2010 година па до 
денес се изградени повеќе од 404 ло-
кални патишта во цела Македонија или 
повеќе од 740 километри патна инфра-

структура, вредна 65 милиони евра. 
Градоначалникот Коневски најави дека 
во 2016 година ќе продолжи реали-
зацијата и на други инфраструктурни 
проекти во оваа населба.

БЕСПЛАТНЕН ПРЕВОЗ ЗА МЛАДИ ЛИЦА ДО 27 ГОДИНИ
Младите до 27 години секој прв и се-
кој трет викенд во месецот ќе имаат 
бесплатен превоз во железничкиот 
собраќај. Ова е уште една од пакетот 
мерки за млади што започна да се ре-
ализира во Железницата.

Од овој викенд започнуваме со нова-
та мерка што ја најави претседателот 
на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Од 
март,  секој прв и трет викенд во ме-
сецот ќе биде бесплатен за сите млади 
до 27 години. До сега оваа мерка по-

стоеше, односно секој трет викенд во 
месецот беше бесплатен превозот за 
сите млади луѓе до 27 години. До сега 
ги имаат искористено субвенциите на 
оваа мерка преку 50 илјади млади луѓе, 
што значи директна заштеда за нив од 
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преку 300 илјади евра. Ние видовме 
дека е многу важно да го продолжиме 
овој стимул, односно да им дадеме 
уште една можност на младите првиот 
и третиот викенд во месецот бесплатно 
да се возат и со тоа ќе направиме до-
полнителен стимул сите оние млади 
луѓе дополнително да се возат бесплат-
но, а од друга страна да почувствуваат 
и една комоција со новите возови што 
пристигнаа, истакна министерот за 
транспорт и врски Владо Мисајловски.

ЗАВРШЕН МОСТОТ ЗЛЕОВО
Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола 
Груевски и министерот за транспорт и 
врски Владо Мисајловски извршија увид 
во новиот изграден мост на река Стара  на 
делницата од село Злеово. 

Инвестицијата е вредна 30 милиони де-
нари, средства обезбедена преку Јавното 
претпријатие за државни патишта.

При посетата на Радовиш, се изврши и 
увид во градежните активности за из-
градба на локален пат од село Подареш 
до село Калуѓерица. Патот во должина од 
4 километри се гради на барање на жите-
лите и со него ќе се овозможи поврзување 
со регионалниот пат Струмица-Радовиш. 
Инвестицијата изнесува 500 илјади евра.

Како што рекоа на средбата со Груевски 
жителите, се олеснува пристапот до ре-
гионалниот пат за вршење на нивните 
секојдневни активности. Жителите на По-

дареш побараа во селото да се изгради и 
повеќенаменско игралиште, како и спорт-
ска сала, објект што сметаат дека е многу 
важен за околу 400 ученици во ова село.

НОВИ 80 ИЛЈАДИ БАРАЊА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
ВО ПРОДОЛЖЕНИОТ РОК
Околу 80 илјади нови барања за лега-
лизација на дивоградби се доставени 
во пролонгираниот рок, информира 
министерот за транспорт и врски Владо 
Мисајловски, кој присуствуваше на до-
делување на решенија за легализација 
во општина Ѓорче Петров. 

Процесот на легализација на бесправно 
изградени објекти почна во 2011 годи-
на, кога беа доставени над 360.000 ба-
рања. Со последните измени на Зако-
нот за третман на бесправно изградени 
објекти, се овозможи дополнителен 
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рок за поднесување барања. Услов е 
објектот што е предмет на легализа-
ција да е изграден заклучно со 3 март 
2011 година. Со законските измени се 
утврди рок за доставување геодетски 
елаборати до крајот на следната годи-
на, а за претходно поднесените барање 
рокот беше пролонгиран до крајот на 

годинава. Се уште трае и можноста за 
изработка на бесплатни елаборати за 
социјално ранливите категории. Досега 
по тој основ се изработени  5.300 ела-
борати.

Во Општина Ѓорче Петров, според ми-
нистерот, процесот на легализација се 
одвива одлично. – Над 80 проценти од 

комплетната документација веќе е ре-
шена, што значи дека во Општина Ѓор-
че Петров навистина се работи на ова 
прашање, рече Мисајловски.

Од почетокот на процесот на легализа-
ција правен статус добија над 147.000 
нелегално изградени објекти.

ОБЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ТРИ НОВИ ЛОКОМОТИВИ
Објавен е тендер за набавка на три 
електрични локомотиви за обнова 
на возниот парк на МЖ Транспорт ад 
Скопје, инвестиција од седум милиони 
евра, информира министерот за транс-
порт и врски Владо Мисајловски.

Тендерската постапка трае до 2 јуни 
годинава, а Мисајловски очекува годи-

нава да биде склучен договорот, а до 
јуни следната година локомотивите да 
бидат испорачани во Македонија.

Според Мисајловски, политиките на 
Министерството за транспорт резулти-
раат со развој на железницата.

- Претходно набавивме шет нови пат-
нички возови, исто така вработените 

во Железницата во континуитет зема-
ат редовна плата, обезбедивме работа 
и за велешка Колска, што значи дека 
со политиките што Министерството за 
транспорт и врски ги презема во делот 
на железницата постигнуваме добри 
резултати за развој на железничкиот 
сектор во Република Македонија, изја-
ви Мисајловски.

ЗАВРШИ РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ШЕСТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ 
СТАНИЦИ НА КОРИДОР 10
Заврши реконструкцијата на шест же-
лезнички станици како дел од проек-
тот за реконструкција на поголемите 
железнички станици на Коридор 10 и 
10 д.  Реконструирани се железнички-
те станици во Велес, Прилеп, Градско, 
Демир Капија, Неготино и Табановце. 
Оваа година ќе се реконстуираат уште 
четири железнички станици во рамки 
на истиот проект и тоа во Битола, Чаш-
ка, Богомила и Гевгелија. Проектот се 
реализира во соработка со ЕУ и чини 
околу 2 милиони евра.
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НОВО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ТУНЕЛОТ КАЈ КАТЛАНОВО
Тунелот кај Катланово доби ново освет-
лување кое е прво од ваков вид во Ма-
кедонија.  Возачите сега имаат поголе-
ма видливост и прегледност на патот. 
Во наредниот период планирано е да се 
осветлуваат и останатите тунели долж 
Коридорот 10.

РАСПИШАН ТЕНДЕР ЗА НОВ ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ 
ВО ДОЛНО КОЛИЧАНИ
Министерството за транспорт и вр-
ски распиша тендер за изградба на 
водоснабдителен систем на населено 
место Долно Количани, општина Студе-
ничани како и тендер за реконструкција 
на водоводниот систем во населеното 
место Света Петка во општина Сопиште.  
Реализацијата на овој проект практично е 
исполнување на заложбите кои претседа-
телот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски и 
министерот Владо Мисајловски ги додоа 

пред граѓаните при посетата на општина 
Студеничани во август минатата година.
Инвестициона вредност во првата фаза 
за изградба на водоснабдителен систем 
на населено место Долно Количани из-
несува 8 милиони денари, а средствата 
се обезбедени во буџетот на Министер-
ството за транспорт и врски.
Со првата фаза планирано е изградба 
на  цевковод во должина од приближно 
3,5 километри. Со реализацијата на овој 

проект ќе се обезбеди доволна количи-
на на вода за водоснабдување на насе-
леното место Долно Количани во општи-
на Студеничани.
Во однос на реконструкција на водовод-
ниот систем во населеното место Света 
Петка во општина Сопиште ќе се инвес-
тира 4 милиони денари. Со реализација-
та на овој проект ќе се овозможи поква-
литетно водоснабдување на жителите 
од населеното место Света Петка.

СОСТАНОК НА МИНИСТРИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА
Министерот за транспорт и врски Владо 
Мисајловски присуствуваше на состанокот 
на министрите за транспорт и енергетика 
на земјите од Западен Балкан во органи-
зација на Еврокомесарот за проширување 
Јоханес Хан што се оддржа во Брисел. 
Министерот Мисајловски, кој беше 
придружуван од заменик-министерот 
за економија Христијан Делев, истакна 
дека ова е подготвителен  состанокот 
на кој се разговарало за транспортните 
политики што земјите ги преземаат а се 
дел од разговорите што треба се водат 
на премиерско ниво. 
– Премиерите ќе разговараат за сите 
транспортни политики и меки мерки што 
треба да се реализираат. Се што ни прет-
стои во наредниот период треба да го реа-
лизираме. Ние како земја кажавме што се 
нашите клучни приоритети и кои проекти 

ќе бидат клучен приоритет за Република 
Македонија во наредниот период. Исто 
така, јас потенцирав дека железницата на 
Коридорот 8 останува повторно еден од 
најважните проекти во Македонија за кој 
ќе ни бидат потребни дополнителни сред-
ства од ЕУ-фондовите за целосно импле-
ментирање на целата секција од Коридо-
рот. Се надевам дека ќе има слух од ЕУ за 

овој голем проект на Македонија и оти за-
едно со нив ќе го изградиме во наредните 
години, истакна министерот Мисајловски.
Министерот Владо Мисајловски врски, 
на состанокот ги информирал присутни-
те за сите проекти што се случуваат во 
Република Македонија и за идните про-
екти за кои ќе се бараат дополнителни 
грантови од Унијата.
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