
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна 

Македонија за 2021 година ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.307/20), 

Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 јануари 2021 година, 

донесе 

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2021 ГОДИНА 

 

 

1. Финансирањето на училишните објекти од основното образование се врши согласно член 

157 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Северна 

Македонија" бр.161/19 и 229/20). 

Со оваа програма се планира распределба на средства за градби (изградба, доградба и 

надградба) и реконструкции, стручно технички надзор во процесот на градежните активности, 

обезбедување на техничка документација, податоци и услуги од страна на јавни институции и 

средства за непредвидени работи и вишоци за училишни објекти за основни училишта во 

рамките на обезбедените средства во Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 

година. 

Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 328.080.000 денари се 

обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, на Раздел 16001 

Министерство за образование и наука, Потпрограма ТА Изградба и Потпрограма 

ТБРеконструкција на основни училишта, ставка 482. 

Средствата за реализација на оваа програма обезбедени со Потпрограма ТА Изградба на 

основни училишта во вкупен износ од 274.080.000 денари, се распределуваат за: 

- Изградба на нов училишен објект во с.Батинци, м.в. Љубош, Општина Студеничани во износ 

од 14.040.000 денари; 

- Доградба и надградба на ОУ "Лирија" с. Горно Јаболчиште, Општина Чашка во износ од 

3.880.000 денари; 

- Изградба на нов училишен објект ОУ "Наим Фрашери" Мала Речица, Општина Тетово во 

износ од 65.780.000 денари; 

- Изградба на нов училишен објект за ОУ "Димитар Македонски", Општина Аеродром во износ 

од 51.420.000 денари; 

- Изградба на крило за ОУ "Тихомир Милошевски" с. Волково (Новоселски пат), Општина Ѓорче 

Петров во износ од 18.000.000 денари; 

- Изградба на крило за ОУ "Димитар Поп Беровски" нас. Хром, Општина Ѓорче Петров во износ 

од 17.000.000 денари; 

- Надградба на училишен објект на ОМУ "Боро Џони" Општина Струмица, во износ од 8.000.000 

денари; 



- Изградба на нов училишен објект во нас. Визбегово, Општина Бутел во износ од 20.000.000 

година; 

- Изградба на нов училишен објект ПУ во с. Долно Блаце Општина, Чучер Сандево во износ од 

3.540.000 денари; 

- Изградба на ПОУ Иднина, Општина Чаир во износ од 20.000.000 денари; 

- Изградба на училишен објект на ОУ "Луиѓ Гуракуќи" подрачно училиште Долна Лешница, 

Општина Желино во износ од 3.000.000 денари; 

- Изградба на кровен покривач на училишен објект на ОУ "Перпарими", с.Чегране, Општина 

Гостивар во износ од 4.000.000 денари; 

- Стручно-технички надзор при изградби, доградби и надградби на училишни објекти во износ 

од 8.500.000 денари; и 

- Техничка документација, трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни 

институции, средства за непредвидени работи и вишоци по склучени договори за градба во 

износ од 36.920.000 денари. 

Средствата за реализација на оваа програма обезбедени со Потпрограма ТБ Реконструкција на 

основни училишта во вкупен износ од 54.000.000 денари, се распределуваат за: 

- Реконструкција на опожарен објект ОУ "Страшо Пинџур" с. Крупиште, Општина Карбинци во 

износ од 2.610.000 денари; 

- Реконструкција на систем за топловодно греење во ОУ "Блаже Конески", Општина Велес во 

износ од 5.812.000 денари; 

- Реконструкција на кровна конструкција и фискултурна сала во ОУ "Никола Карев", Општина 

Крушево во износ од 5.000.000 денари; 

- Реконструкција во ОУ "Сандо Масев", с. Баница, Општина Струмица во износ од 6.750.000 

денари; 

- Реконструкција во ОУ "Сандо Масев", с. Добрејци, Општина Струмица во износ од 5.140.000 

денари; 

- Реконструкција на фасада и санитарни јазли со внатрешно реновирање во ООУ "Дитурија", 

Општина Липково во износ од 6.660.000 денари; 

- Реконструкција на кров во ОУ "Петар Мусев", Општина Богданци во износ од 13.870.000 

денари; 

- Санација на електрична инсталација во ОУ "Блаже Конески", Општина Прилеп во износ од 

2.770.000 денари; 

- Реконструкција на санитарни јазли во ОУ "Аци Шопов", Радишани Општина Бутел во износ од 

2.660.000 денари; 

- Стручно-технички надзор при реконструкција на училишни објекти во износ од 2.200.000 

денари; и 



- Техничка документација, трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни 

институции, средства за непредвидени работи и вишоци по склучени договори во износ од 

528.000 денари. 

 

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Северна Македонија". 

Бр. 40-593/1  16 јануари 2021 година Скопје Претседател на Владата на Република Северна 

Македонија, Зоран Заев, с.р. 

 

 

 

 

https://dejure.mk/zakon/programa-za-izgradba-i-rekonstrukcija-na-osnovni-uchilishta-za-2021-

godina 
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