РАЗВПЈНИ ПРПГРАМИ
2015 - 2017
Ред Прпгр Пптпрпг Кпнтп
бр. ама рама

А.)

1

ЈД

Назив на прпграмата Вкупен изнпс на Динамика на финансираое
прпграмата
2015
2016

ЈД0

482 120

ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ 43.568.000,00
И ПАТИШТА

ЈДА

482 120

Изградба на улици вп 2.000.000,00
викенд зпна кај
Крущевскп Езерп

16.200.000,00

21.368.000,00

2.000.000,00

Планирани извпри
на финансираое

Цел

Други извпри на
финансираое пд
фпндпви,минисуерсу
ва,агенции вп
прегпвпри.
Заппшнауи припреми
пд 2013 гпдина.нп се
пшекува реализација
вп наредниуе гпдини,

Ппдпбруваое на
инфрасурукуурауа вп
Викенд зпнауа кај
Крущевскпуп Езерп.

2017
6.000.000,00

2

ЈДБ

482 120

Изградба на
инфрасурукуура вп
Викенд зпна лпкалиуеу Врщник

70.200.000,00
16.200.000,00
планиран
изнпс,а дпгпвпр
на 69.905.425,00
ден.Реализиран
п пп сиууации
вп 2013 и 2014
гпдина вкупнп
54.674.331,00
денари.Осуанув
а за 2015 гпдина
изнпс
15.231.094,00
де.план за
2015гпд.=16.200
.000,00 ден.

3

ЈДК

482 120

Изградба на пещашка
улица вп н.м. Бушин

5.000.000,00

5.000.000,00

Бучеу на Р
Македпнија .Ппшнауа
реализација вп 2013
гпдина ,прпдплженп
вп 2014 гпдина.се
пшекува реализација
вкупнп пд
54.674.331,00 денари
вкупнп дп 31.12.2014
гпдина ,а щесуа
времена сиууација
изнпс пд 9.815.565,00
денари и
дпрабпукауа пд
пкплу 5.000.000,00
денари де се пренеси
за дпреализираое дп
јули 2015 гпдина.

Изградбауа ппфаќа:
суамбени улици,
ппуппрни тидпви,
впдпвпдна мрежа,
сепарирана
канализаципна
мрежа,
прешисуиуелнa
суаницa.

Други извпри на
финансираое - пд
Агенција за
финансиска
ппддрщка вп
земјпделсувпуп и
руралнипу развпј

Асфалуираое на
селска пещашка
улица вп с. Бушин сп
дплжина пд 1 км, сп
цел ппдпбруваое на
инфрасурукуурауа и
нашинпу на живпу вп
селпуп.

4

ЈДГ

482 120

Изградба на пещашка 5.000.000,00
улица вп н.м. Саждевп

5.000.000,00

Други извпри на
финансираое - пд
Агенција за
финансиска
ппддрщка вп
земјпделсувпуп и
руралнипу развпј

Асфалуираое на
селска пещашка
улица вп с. Саждевп
сп дплжина пд 1 км,
сп цел ппдпбруваое
на инфрасурукуурауа
и нашинпу на живпу
вп селпуп.

5

ЈДД

482 120

Изградба на пещашка
улица вп н.м. Врбпец

5.000.000,00

5.000.000,00

Асфалуираое на
селска пещашка
улица вп с. Врбпец
сп дплжина пд 1 км,
сп цел ппдпбруваое
на инфрасурукуурауа
и нашинпу на живпу
вп селпуп.

6

ЈДЕ

482 120

Дпизградба на
4.368.000,00
пещашка улица вп н.м.
Нпрпвп

4.368.000,00

Други извпри на
финансираое - пд
Агенција за
финансиска
ппддрщка вп
земјпделсувпуп и
руралнипу развпј - СЕ
ПРЕНЕСУВА ВО 2016г.
ЗАТОА ШТО
ПРОЕКТОТ НЕ Е
КОМПЛЕТИРАН ВО
2015г.
Други извпри на
финансираое - пд
Агенција за
финансиска
ппддрщка вп
земјпделсувпуп и
руралнипу развпј. Се
пренесува пд 2013 г.
вп 2014, кпга се
пшекува да
прпдплжау
акуивнпсуиуе

Асфалуираое на
селска пещашка
улица вп с. Нпрпвп
сп дплжина пд 1 км,
сп цел ппдпбруваое
на инфрасурукуурауа
и нашинпу на живпу
вп селпуп.

7

Б.)

1

2

ЈГ

ЈДМ

482 120

Изградба на лпкален 6.000.000,00
пау Бпринп – Жиупще

ЈГ0

482 720
482730

18.700.000,00

ЈГА

482 730

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ 39.200.000,00
ЗА
ВПДПСНАБДУВАОЕ
Рекпнсурукција на
17. 500 000,00
целпкупнауа
секундарна мрежа за
впдпснабдуваое вп
град Крущевп

Изградба на сисуем за 1.500.000,00
впдпснабдуваое вп
викенд зпна кај
Крущевскп Езерп

1.500.000,00

ЈГБ

482 720

6.000.000,00

17.500.000,00

17. 500 000,00

Други извпри на
финансираое - пд
Агенција за
финансиска
ппддрщка вп
земјпделсувпуп и
руралнипу развпј. Се
пренесува пд 2013 г.
вп 2014, кпга се
пшекува да
прпдплжау
акуивнпсуиуе

Сп прпекупу ќе биде
изграден паупу вп
дплжина пд 2 км. Сп
негпвауа изградба
знашиуелнп се
скрауува паууваоеуп
на граданиуе пд пвпј
регипн, а исуипу ќе
гп кприсуау и лудеуп
кпи живеау вп
ппблискиуе села
Бпринп, Саждевп,
Јакренпвп.

3.000.000,00

Други извпри на
финансираое-Бучеу
на Р.МакедпнијаСе
предвидува пд 2013
гпдина нп
финализација вп
наредниуе гпдини,да
се пбезбедау
финансиски средсува

Овпј прпеку ппфаќа
прпмена на
целпкупнауа
секундарна мрежа
вп град Крущевп сп
щуп би се рещиле
прпблемиуе сп
впдпснабдуваоеуп
вп градпу и загубиуе
на шисуа впда за
пиеое.
Други извпри на
Сп цел ппдпбруваое
финансираое - пд
на нашинпу на живпу
минисуерсува. Се
вп викенд зпнауа кај
пренесува пд 2013 г. езерпуп.
вп 2014, кпга се
пшекува да
прпдплжау
акуивнпсуиуе

3

ЈГГ

482 720

Изградба на сисуем за
впдпснабдуваое капуажи и цефкпвпд
вп н.м. Јакренпвп

4

ЈГД

482 720

Изградба на сисуем за
впдпснабдуваое резервпар за пиука
впда вп н.м. Белущинп

5

ЈГЕ

482 720

Изградба на цефкпвпд 3.000.000,00
вп с. Саждевп

3.000.000,00

пп 2017 гпдина
пбезбедуваое
средсува пд други
извпри на
финансираое,фпндп
пп 2017 гпдина

Сп цел ппдпбруваое
на нашинпу на живпу
и пбезбедуваое
шисуа впда за пиеое
на
пд с.
Сп жиуелиуе
цел ппдпбруваое

пбезбедуваое
средсува пд други
извпри на
финансираое,фпндп
ви,мин.агенции

на нашинпу на живпу
и пбезбедуваое
шисуа впда за пиеое
на жиуелиуе пд с.
Белущинп

Други извпри на
финансираое - пд
Агенција за
финансиска
ппддрщка вп
земјпделсувпуп и
руралнипу развпј

Сп цел ппдпбруваое
на нашинпу на живпу
и пбезбедуваое
шисуа впда за пиеое
на жиуелиуе пд с.
Саждевп.
Цефкпвпдпу е вп
дплжина пд 2,5 km,
пд разделна щахуа
на Регипнален
Впдпвпд Сууденшица
дп резервпар
Саждевп.

6

В.)

1

ЈИ

ЈГК

482 720

Изградба на цефкпвпд 17.200.000,00
пд с. Нпрпвп дп с.
Врбпец

17.200.000,00

ЈИ0

482 920

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ 3.000.000,00
ЗА ПДВЕДУВАОЕ И
ПРЕЧИСТУВАОЕ НА
ПТПАДНИ ВПДИ

1.500.000,00

1.500.000,00

ЈИА

482 920

Изградба на сисуем за
пдведуваое и
прешисууваое на
пупадниуе впди канализаципна мрежа
вп Викенд зпна кај
Крущевскп Езерп

1.500.000,00

1.500.000,00

3.700.000,00
планиран
прпеку,реализирана прва
сиууација
приближнп
710.000,00 ден
,псуаупкпу
пренпс за
дпреализираое вп нареден
перипд

Други извпри на
финансираое - пд
Агенција за
финансиска
ппддрщка вп
земјпделсувпуп и
руралнипу развпј. Се
пренесува пд 2013 г.
вп 2014, кпга се
пшекува да
прпдплжау
акуивнпсуиуе РЕАЛИЗИРАН Е ДЕЛ
ВО 2015г. И ЗАТОА СЕ
ПРЕФРЛА ВО 2016г.

Какп би се
ппдпбриле
пснпвниуе живпуни
услпви ќе се изгради
цефкпвпд вп
дплжина пд 9 km пд
разделна щахуа
Нпрпвп дп щахуа
Врбпец на
Регипнален сисуем
Бушин.

Други извпри на
финансираое средсува пд
минисуерсва и
фпндпви. Се
пренесува пд 2013г.
вп 2014. - БИДЕЈЌИ
ПРОЕКТОТ Е
ДЕЛУМНО
РЕАЛИЗИРАН ВО
2015г., СЕ
ПРЕФРЛААТ ВО
2016г.

Сп цел ппдпбруваое
на нашинпу на живпу
вп викенд зпнауа кај
езерпуп.

2

Г.)

ЈИБ

НА

НА0

482 920

Изградба на
канализаципна мрежа
вп с. Свеуп Миурани

ПБРАЗПВАНИЕ
КАПИТАЛНИ

пп 2017 гпдина
пбезбедуваое
средсува пд други
извпри на
финансираое,фпндп
ви,мин.агенции

2.220.000,00

2.220.000,00

1

НАА

482 930

Рекпнсурукција на
1. 220.000, 00
ушилищна зграда вп
с.Саждевп и изградба
на нпва ушилница;

1. 220.000, 00

Од средсуава
пбезбедени пд
бучеупу - сппсувени
извпри АКТИВНОСТИТЕ СЕ
ПРЕНЕСУВААТ ЗА
2016г.

Дпсегащнауа
ушилищна зграда е
руинирана и заради
упа ќе се направи
кпмплеуна
рекпнсурукција на
ппсупешкауа
ушилищна зграда сп
прпмена на
елекуришна
инсуалација,
малуареое,
прпмена на суарипу
и дпураен ппд,
прпмена на дел пд
дпграмауа какп и
рекпнсурукција на
фасадауа и крпвнауа
кпнсурукција.
Дппплниуелнп ќе се
дпгради ущуе една
нпва ушилница сп
кпја ќе се задпвплау
ппуребиуе на
ушенициуе.

2

НАБ

482 920

Изградба на
мпнуажнп ушилищуе
вп н.м. Јакренпвп ппдлпга

1.000.000,00

1.000.000,00

Од средсуава
пбезбедени пд
бучеупу - сппсувени
извпри АКТИВНОСТИТЕ СЕ
ПРЕНЕСУВААТ ЗА
2016г.

Ппдпбруваое на
услпвиуе за ушеое
вна децауа пд с.
Јакренпвп

СППРТ

16.500.000,00

Д.)

ЛА

ЛА0

500.000,00

13.500.000,00

2.500.000,00

1

ЛАА

482 920

Изградба на заувпрен
базен

2

ЛАБ

482 920

Изградба на двпен
уерен за уенис

12.000.000,00

3

ЛАВ

482 920

Изградба на
ппвеќенаменскп
сппрускп игралищуе

4.500.000,00

пп 2017 гпдина
пбезбедуваое
средсува пд други
извпри на
Од други извпри за
финасираое - бучеу
на РМ и АМС

12.000.000,00

500.000,00

1.500.000,00

2.500.000,00

Од други извпри за
финасираое - бучеу
на РМ и АМС

Развпј на сппруски
ууризам

Развпј на сппруски
ууризам

