Образец В 1

ПРИЛОГ 3
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ
Име на буџетска
програма

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
Ознака на буџетска
програма

Ознака

Развојна потпрограма

Лице за контакт

Функција:

Изгр и реконст на лок патишта и улици во општината

Фјорим Вејселовски

Виш соработник

на развојна
потпрограма

Тел. и телефакс

ЈД

ЈДА

046 840 239

Е-маил merkezjupa@hotmail.com

ОПИС
Подобрување на комуникацијата и квалитетот на животот на жителите на општина Центар Жупа преку
изградба и реконструкција на локални патишта и улици во оваа општина. Подобрување на безбедноста во
сообраќајот и здравјето на жителите од сите населени места во Центар Жупа.

Цели на
развојната
потпрограма
(идентификација
на цели кои ќе
се постигнат со
реализација на
развојната
потпрограма)

Планирани
активности

Изградба и реконструкција на улици во населените места во општина Центар Жупа.

Преку изградба и реконструкција на улици во населените места во општината создавање на подобри
сообраќајни услови за поквалитетен и побезбеден живот на жителите од сите населени места во општината.
Очекувани
резултати /
ефекти

Ризик и
претпоставки
Датум на
започнување со
имплементација
на проектот
Датум на
завршување на
проектот

Мај 2021

година

Октомври 2021 година

1.200.000,00 денари
Вкупна вредност

Име на студија
Ниво на
студија*
Автор/Фирма,
седиште
Датум на
изготвување на
проектна
документација

2020
Индикатори

2021
1.200.000

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)
ИП = Идеен проект
ГП=Главен проект

ПФС=Пред-физибилити студија
ФС=Физибилити студија

2022

2023

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА
Динамика на финансирање
Извор на финансирање

1
Буџет (637)
Буџетско учество
ДДВ

Статус на
финансирање*
2

Вкупен
Потрошено
износ на
заклучно со
проектот во
31/12/2019
МКД
3
1.200.000

4

Предвидени
расходи за
2020
5

2021

2022

2023

По
2024годин
а

6
1.200.000

7

8

9

Самофинансирање
(787)
Вкупни донации
Име на
донатор**
Име на
донатор**
Вкупни заеми
Име на
кредитор**
Име на
кредитор**
Други извори на
финансирање ***
Вкупно

1.200.000

1.200.000

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази
сигурен, (што покажува дека договорот не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека
финансиерот е идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).
** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе
секој пооделно.
***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( локална самоуправа, јавните
претпријатија, регионални центри, невладини организации и др.)

