7216 Могила, Македонија

ОПШТИНА МОГИЛА

ПРОГРАМА
ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ (Ј), НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА МОГИЛА ЗА 2018 ГОДИНА
- ПОДПРОГРАМА (ЈНО) УРБАНА ОПРЕМА - КАПИТАЛНИ РАСХОДИ -

Декември, 2017 година

Врз основа на член 22 став (1) точка 4, член 62 став (1) од Законот за
локалната самоуправа (''Службен весник на РМ'' бр.5/02) и Статутот на Општина
Могила (''Службен гласник на Општина Могила'' бр.5/06 ), Советот на Општина
Могила на седница одржана на ден
година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ (Ј), НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА МОГИЛА ЗА 2018 ГОДИНА
- ПОTПРОГРАМА (ЈНО) УРБАНА ОПРЕМА - КАПИТАЛНИ РАСХОДИСо оваа потпрограма се уредува:
1 Извори за финансирање на подпрограмата
2. Пресметување на трошоците за урбана опрема
3. Динамика на извршување на подпрограмата
4. Преодни одредби
1. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТПРОГРАМАТА
Општината обезбедува капитални средства за подигање и изградба на нови
паркови и зелени површини од Буџетот за 2018 година.
2. ТРОШОЦИ ЗА ИЗГРАДБА НА УРБАНА ОПРЕМА
2.1. Видови расходи
Расходи за реализација, според намената и по поедини видови елементи на
oпштината се:

Категорија

Ставка

Потставка

Опис на ставка

480190

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
Купувањена мебел,опрема и др
Купување на друга опрема

48
480

Износ
во
денари

3.000.000

2.2. Распоред на расходи по проекти
Образложение
Средствата се ставени во функција на уредување на нови паркови и други
зелени површини, спортски терени и детски игралишта.
Уредувањето на урбаните површини се однесува на набавка на нови:
• клупи:
• корпи за отпадоци:
• опрема за спортски терени:
• опрема за детски терени:
• огласни табли:
• заштитни метални ограничувачи и др.
Поставување на нова и замена на постоечка оштетена урбана опрема во сите
населени места каде има потреба.
3. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМАТА
Динамиката на извршувањето на потпрограмата ќе се одвива во согласност со
приливот на средствата во буџетот на општината.
4. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на Потпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина
Могила
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на Програмата Ј - Комунални дејности ја спроведува
Градоначалникот на Општина Могила
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во ''Службен
гласник на Општина Могила'' а ќе започне да се применува од 01.01.2018
година.
Број 09од 15 .12.2017 година
Могила

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА МОГИЛА,
Александар Јанкуловски
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