
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влијанието на овој проект е од голема важност за регионалниот развој бидејќи изградбата на 

патната инфраструктура ќе претставува основа врз која ќе се развијат низа фактори кои се од 

регионално значење за Југоисточниот плански регион. Со развој на квалитетна патна мрежа, освен 

подобрувањето на квалитетот на транспортот од едно до друго населено место, се подразбира и 

олеснување на размена на стока, а со тоа и самата комуникацијата на локалното население. 

 

Со овој проект ќе се остварат заедничките интереси на населението од општините Гевгелија и 

Богданци, ќе се подобри комуникацијата на граѓаните помеѓу селата Богородица и Стојаково, на 

земјоделските производители кои имаат земјоделски површини во непосредна близина ќе им се 

овозможи намалување на транспортните трошоци и зачувување на квалитетот на земјоделските 

производи. Исто така ќе се овозможи полесен пристап до пазарите на големо во регионот и Р. 

Македонија, но и полесен извос надвор од земјата.  

 

Ревитализацијата на патниот правец Богородица - Стојаково води кон подобрување на патната 

инфраструктура во општините Гевгелија и Богданци и подобрување на условите за живот на 

граѓаните во овој дел од регион со што се овозможува поголем економски развој на општините, а 

воедно и на целиот Југоисточен регион. 

Ревитализација на пат с.Богородица 

с.Стојаково - крстосница со регионален пат 

Гевгелија- Богданци (втора фаза) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Краток опис на проектот 

 

Носител на проектот: 

- Центар за развој на 

Југоисточниот плански регион 

Партнери: 

- Општина Гевгелија 

- Општина Богданци 

- Општина Дојран 

Времетраење: 

- 8 месеци 

Финансиран од:  

- МЛС - Биро за рамномерен 

регионален развој - 

11.392.639,00 денари 

- Општина Гевгелија - 

840.000,00 денари 

- Општина Богданци - 

527.590,00 денари 

Цел на проектот: 

Главна цел на проектот е 
развој на патна 
инфраструктура во 
Југоисточниот плански 
регион. 

 

Контакт: 

Јован Коцев  
Бул. Маршал Тито Бр. 1-1 
2400 Струмица 
Моб. 070/594-121 
Тел./Факс  034/340-139 
E-mail: jovan.kocev@rdc.mk 
 

 

Цели на проектот: 

 
- Ревитализацијата на патен правец  

во должина од 2100 метри и ширина 

од 5,5 метри - с. Богородица - с. 

Стојаково - крстосница со 

регионален пат Гевгелија - Богданци; 

- Развој на патна инфраструктура во 
Југоисточниот плански регион; 

- Поврзување и олеснет пристап до 
населени места во Југоисточниот 
плански регион. 

 

Резултати од проектот: 

- Ревитализиран патен правец  во 

должина од 2100 метри и ширина од 

5,5 метри - с. Богородица - с. 

Стојаково -крстосница со регионален 

пат Гевгелија - Богданци; 

- Подобрени услови и поквалитетен 
живот за граѓаните од регионот; 

- Развиена патна инфраструктура; 
- Олеснет пристап до населени места 

и земјоделски површини во 
Југоисточниот плански регион; 

- Зголемен економски развој. 
 
 

 


