Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетска програма

Развојна потпрограма
Лице за контакт

Функција:

Адреса:

Цели на развојната
потпрограма

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
Изградба на системи за одведување на атмосферски води
за Н.Триангла
Сашо Трајков

Раководител на Сектор за локален економски развој

Ознака на буџетска програма
Ознака на развојна
потпрограма
тел. и факс

E-mail

ЈИ

ЈИО
003892 322 66 55 / 3215 112

contact@gazibaba.gov.mk

ул „Архимедова“ бр. 2 - општина Гази Баба

ОПИС
Да се подобри квалитетот на живот на жителите од урбаното населено место Триангла, преку изградба на атмосферскиот колектор во
должина од 4,4 км1, до крајот на 2017 год.; Заштита на животната средина и здравјето на жителите од населеното место;

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

1 - Ревидирање на постојниот технички (основен) проект; 2 - Добивање на одобрение за градба; 3 - Распишување на јавен повик за јавна
Планирани активности набавка; 4 - Изградба на атмосферскиот колектор во период од 2015 до 2017; 5 - Вршење надзор при изградбата;

Очекувани резултати

Ризик и претпоставки

1- Изградба на атмосферскиот колектор до крајот на 2017 год; 2 - Создавање на услови за надминување на проблемите со поплавување и
нарушување на животната средина и квалитетот на живот на жителите од населеното место Триангла.

1 - Остварување на очекуваните приходи во буџетските години; 2 - Запазувањето на роковите од динамичкиот план за изградба на одводниот
колектор;
Јануари 2015 година

Датум на започнување
со имплементација на
проектот
Датум на завршување на
проектот
Вкупна вредност
Име на студија
Ниво на студија*
Автор/Фирма, Седиште
Датум на изготвување на
проектна документација

Декември 2017 година
27.450.000,00 денари
Основен Проект за Атмосферска Канализација за населба Триангла
ГП
ДГТ Доминг ЈТД Радовиш
2012
2013

Индикатори

реализирани буџетски средства

2014

2015
12.000.000,00

*ДИП = Документ за идентификација на проектот (студија)

ПФС = Предфизибилити студија

ИП = Идеен проект

ФС = Физибилити студија

ГП = Главен проект

2016
7.450.000,00

2017
8.000.000,00

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА

Динамика за финансирање

Извор на финансирање

Статус на
финансирање*

Вкупен износ
на проектот
во МКД

1

2

3

Буџет (630)
Буџетско учество
ДДВ

Потрошено
Предвидени
заклучно со
расходи 2014
31/12/2013
4
0

С

2015

5
0

2016

6
0

27.450.000

7

8

0
6.000.000

0
7.450.000

8.000.000

0
6.000.000

Име на донатор**

0

0

0

0

Име на донатор**
Вкупно заеми
Име на кредитор**
Име на кредитор**
Име на кредитор**
Други извори на финансирање ***
Вкупно

27.450.000

12.000.000

7.450.000

* 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.

9
0

Вкупни донации
Влада на РМ ** - грант од
Министерството за транспорт и врски
преку заемот од Европската
Инвестициона Банка

По 2018
година

2017

8.000.000

Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства
***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот (јавните претпријатија на општината, регионални центри, невладини организации и
др.)

