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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија  за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе 

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 
2018 ГОДИНА

1. Финансирањето на училишните објекти од средното образование се врши согласно 
член 101 од Законот за средното образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 
35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,  51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17). 

Со оваа програма се планира отпочнување на нови градби, доградби, надградби, 
реконструкции, санации, како и завршување на отпочнати реконструкции на училишни 
објекти, обезбедување на стручно-технички надзор во процесот на градежните 
активности, изработка на техничка документација и ревизија на документација за 
училишните објекти во рамките на  обезбедените средства во Буџетот на Република 
Македонија за 2018 година, врз основа на одредбите од Законот за извршување на Буџетот 
на Република Македонија за 2018 година. 

Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 70.000.000 денари се 
обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, во Раздел 160.01 – 
Министерство за образование и наука, Потпрограма ТГ – Изградба на средни училишта и 
Потпрограма ТД- Реконструкција на средни училишта, ставка 482.

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со 
Потпрограма ТГ – Изградба на средни училишта:

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени на 
Потпрограма ТД –Реконструкција на средни училишта:
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“.

Бр. 44-689/1 Претседател на Владата
23 јануари 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
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