
 

 

 

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ - јули 2021 

 

 
Меѓукомпонентни активности 

 
 

Активности на проектот во партнерство  
✓ Тимот на проектот учествуваше на онлајн обука  „Инклузивен развој“ што беше организирана и 

спроведена од претставниците на Центарот за инклузивен развој, Биро за развој, демократија и 
иновации на УСАИД. Учесниците добија насоки за тоа како да ја подобрат инклузијата на 
маргинализираните групи во нивното работење и научија нешто повеќе за примената на принципите 
на инклузија, мапирање на процесот и утврдување на можности за инклузија во секој чекор. 

 
Комуникација со јавноста 
✓ Беше подготвен Инфографик за подобрувањето на квалитетот на наставата во услови на глобална 

пандемија со цел да се прикажат клучните достигнувања на проектот во следните области: 
активности за градење на капацитетите; насоки за учење на далечина и други материјали; 
реновирање на училиштата, одржување на училишните згради како и материјали за дезинфекција; и 
институционална поддршка. 

✓ Беше подготвен и Инфографик со рефлексии за наставата по Граѓанско образование во средните 
стручни училишта. Овие рефлексии беа споделени од наставниците и учениците во текот на онлајн 
дискусијата „Време е за Граѓанско! Рефлексии за наставата по граѓанско образование во средните 
стручни училишта“. 

✓ До иницијативата „Watch our impact“ на YouthLead беа испратени три промотивни видеа, заедно со 
податоци за проектните активности и достигнувањата. Едното видео се однесува на активностите во 
рамките на Центарот за фузија на идеи, другото видео за реализација на наставата по Граѓанско 
образование од страна на млад наставник и за поттикнување на учениците да ги развијат нивните 
граѓански компетенции на рана возраст, а третото, за целокупните проектни активности во сите три 
компоненти со акцент на младинските акции за подобрување на условите во заедниците, коишто се 
иницирани од учениците. Преку учеството во оваа иницијатива со овие видеа, достигнувањата и 
влијанието на проектот ќе бидат видливи во светски рамки.  

✓ Беше финализиран дизајнот на публикацијата „Граѓанско образование во средното стручно 
образование – активности за повторување и оценување“ на македонски и на албански јазик. 
Публикацијата ќе биде споделена со релевантните чинители. 

✓ Веб страницата на проектот и платформите за социјални медиуми беа редовно ажурирани со 
информации и вести за текот на проектните активности. 

✓ Одличната соработка на проектот со медиумите резултираше со медиумски статии за проектните 
активности во училиштата и во локалните заедници.  
 

Мониторинг и евалуација  
✓ По спроведената анализа на собраните податоци преку е-прашалници и фокус групи во тек е 

подготовката на извештаи во врска со искуствата на наставниците по Граѓанско образование и на 
учениците со ревидираната наставна програма по Граѓанско образование. Извештаите се однесуваат 
на наставата по Граѓанско  образование во основните училишта (8 и 9 одделение) и наставата по 
Граѓанско  образование во средните училишта (прва година во средните стручни училишта), при што 
првичните анализи укажуваат на високи нивоа на задоволство од ревидираните наставни програми. 
Финалните извештаи ќе вклучуваат заклучоци и препораки во согласност со наодите и ќе бидат 
споделени со тимот на проектот и релевантните чинители.  

✓ Во текот на второто полугодие од учебната 2020/21 година, советниците од БРО и од ЦСОО  ги 
следеа наставните и воннаставните активности и доставија повратни информации до тимот на 
проектот со користење на инструментите за набљудување што се достапни на KoBo Toolbox. Беа 
доставени вкупно 71 извештај за набљудувани заеднички наставни часови и 14 извештаи за 
воннаставни активности. Повратните информации се анализираат и ќе се подготви извештај каде 
наодите ќе бидат сумирани и образложени.   

✓ Во тек е подготовката на извештај за перцепциите, мислењата и искуствата на учениците и 
наставниците од заедничките наставни часови. Првичните податоци покажуваат дека учениците 
сметаат дека заедничките наставни часови се многу интересни, а огромно мнозинство од нив би 
сакале да учествуваат во такви активности и во иднина. Финалниот извештај со заклучоците и 
препораките ќе биде споделен со тимот на проектот.  

 
Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
✓ Изготвен е концепт за организирање на камп за ЦФИ што се планира да се реализира во текот на 

следниот месец. Во текот на оваа активност учениците ќе имаат можност да работат заедно со 
нивните наставници на една заедничка идеја којашто ќе придонесе за позитивни промени за младите 

http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Improving-the-quality-of-teaching-in-times-of-a-global-pandemic-infographic-MK.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Vreme-e-za-gragjansko-infographic-MK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w-18YNQbUjs
https://www.youtube.com/watch?v=s2IdEuTv55E
https://www.youtube.com/watch?v=ZNSXTmTK6yk


 

 

во целата земја. Притоа учениците ќе ги развиваат нивните креативни вештини и знаења за 
младинско застапување и младински активизам. Наставниците ќе имаат можност да презентираат 
различни начини на обезбедување поддршка и осигурување успешно спроведување на идеите на 
учениците.   

✓ По разгледување на доставените апликации со идеи за позитивна промена од училиштата што се 
вклучени во Центарот за фузија на идеи, беа одобрени вкупно девет (9) апликации, а една (1) 
апликација е во процес на финализација, после дадените насоки од тимот на проектот. Проектот ќе 
ги поддржи сите училишта со цел да им овозможи на учениците да ги претворат нивните креативни 

идеи во реалност.    
  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

 
 

Поддршка на проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството 
за образование и наука  (МОН КМИО)  
✓ Тимот на проектот продолжи да обезбедува поддршка на МОН КМИО во реализацијата на активности 

коишто го унапредуваат спроведувањето на меѓуетничката интеграција и граѓанскиот ангажман во 
училиштата. Откако беше креиран линк на платформата Survey Monkey на кој се прикачени 
прашалниците за Планот за мерење на постигнувањата (ПМП) (достапни на сите наставни јазици), 
преку коишто се собираат податоци за спроведувањето на активностите за меѓуетничка интеграција 
во текот на учебната 2019/2020 година, МОН КМИО истиот го дистрибуираше до сите училишта во 
земјата. До 2 јули 2021 година, крајниот рок за пополнување на прашалникот, вкупно 353 училишта 
(266 основни и 87 средни) го пополнија е-прашалникот. Во тек е процесот на анализирање на 
резултатите од добиените прашалници, а врз основа на наодите ќе биде подготвен извештај.  

✓ Во соработка со ОБСЕ, проектот започна со подготовки за претстојниот дводневен работен состанок 
со членовите на МОН КМИО, што е планиран за 20-21 август, во хотел Арка, Скопје. Состанокот ќе 
биде структуриран во неколку сесии. За време на првата сесија, фокусот ќе биде ставен на 
презентирање на резултатите од прашалниците за Планот за мерење на постигнувањата (ПМП) за 
активностите што се спроведени во училиштата во текот на учебната 2019/2020 година. За време на 
втората сесија, членовите на МОН КМИО ќе работат на подготовка на годишен план за работа. Во 
последната сесија ќе се реализираат активности за градење на капацитетите за членовите на МОН 
КМИО за тоа како да ги користат Microsoft Forms како достапна бесплатна алатка за собирање 
информации.  

 
Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво 
✓ На 29 јули 2021 година тимот на проектот организираше онлајн состанок за координација, на кој 

присуствуваа сите ментори што се вклучени во процесот на изготвување на општински стратегии и 
политики. Целта на овој состанок беше да се дискутира за текот на подготовката на политиките на 
општинско ниво, да се разменат добрите практики на соработка, како и за тоа како да се справат со 
различните предизвици со кои се соочуваат.  

✓ Исто така, менторите на МИМО со поддршка на проектот ја продолжија соработката и координацијата 
со петнаесетте (15) општини избрани за изготвување на стратегии и политики за МИО и младински 
ангажман во 2021 година и обезбедија менторска поддршка за избраните претставници на 
општините. Општините се во различни фази на подготовка на локалните стратегии, односно: 

→ Три (3) општини: Дојран, Радовиш и Чашка ја усвоија локалната стратегија за меѓуетничка 
интеграција во образованието и младински ангажман.  

→ Општина Штип ја финализираше својата стратегија и документот беше доставен до советот 
на општината за разгледување и усвојување.  

→ Девет (9) општини, односно Маврово и Ростуше, Дебар, Кичево, Карпош, Кисела Вода, 
Желино, Василево, Богданци и Битола се во различни фази на подготовка на стратегиите. 

→ Две (2) општини – Шуто Оризари и Студеничани се во процес на формирање комисии/работни 
групи.   

 
Ангажирање на младите да водат преку сопствен пример (финализирање на младинските акции од 2020 
година) 
✓ Во овој период, тимот на проектот во партнерство со МОФ спроведе активности кои водат до  

завршување на младинските акции во преостанатите шест (6) општини (т.е. Кавадарци, Тетово, 
Гевгелија, Долнени, Велес и Прилеп) од десетте (10) општини што беа вклучени во 2020 година. 
Општина Тетово ги финализираше приоритетите предложени од учениците и постави урбана опрема 
во градинката „Младост“. Понатаму, беа одржани координативни состаноци со физичко присуство со 
претставниците од општините Долнени, Прилеп и Кавадарци со цел да се финализираат ставките 
и/или услугите што се потребни за спроведување на интервенциите во овие општини. Како резултат 
на тоа, на 12 август 2021 година ќе се организираат младински акции во општина Долнени. 

✓ Досега, како резултат на соработката помеѓу проектот, партнерската организација МОФ, општините 
и училиштата, беа спроведени младински акции во пет (5) од десетте (10) општини: Струга, Свети 
Николе, Пробиштип, Тетово и Врапчиште. 

✓ Документацијата за уделот во трошоците од општините со завршени активности во рамките на 
младинските акции, досега е комплетирана за четири (4) од вкупно десет (10) општини. Вкупното 
учество изнесува 50,80% од вкупната инвестиција. 



 

 

Започнување на спроведувањето младински акции во новите општини вклучени во процесот во 2021 
година 
✓ По одржувањето на состаноците за координација одделно со претставниците на општините, а потоа 

и со претставниците на училиштата, организирањето работилници за младите за мапирање на 
интересите и предизвиците на младите луѓе на локално ниво, подготвителните состаноци со 
учениците и формалните состаноци за застапување помеѓу учениците и локалните општински 
службеници и претставници, тимот на проектот во партнерство со МОФ продолжи со активностите 
што ќе доведат до реализација на Младински акции во девет (9) од 15 општини кои имаат подготвено 
стратегии за МИО и младински ангажман, односно, Берово, Старо Нагоричане, Босилово, Боговиње, 
Виница, Неготино, Охрид, Кочани и Ресен. Останатите шест (6) општини, односно Сарај, Центар, 
Аеродром, Чаир, Ѓорче Петров и Гази Баба ќе бидат вклучени во процесот од септември, т.е. штом 
ќе започне претстојната учебна година. Како резултат на тоа, беше постигнато следново: 

→ На 7 јули 2021 година беше организирана онлајн средба за застапување помеѓу учениците и 
претставниците од Општина Боговиње. На средбата присуствуваа учениците од основните 
училишта „Дервиш Цара“ с. Долно Палчиште и „11 Октомври“ с. Урвич, како и членови од 
Локалниот младински совет, на која разговараа за нивното учество во целокупниот процес и 
ги презентираа своите идеи и приоритети за подобрување на локалната заедница пред 
градоначалникот на општината. Како резултат на тоа, во претстојниот период ќе се 
реализираат младински акции во општина Боговиње. 

→ Понатаму, се одржаа состаноци со физичко присуство со претставници од општините 
Неготино, Виница, Кочани, Берово, Охрид и Ресен, при што беа разгледани деталите во врска 
со спроведувањето на младинските иницијативи во овие општини и беа договорени следните 
чекори. Во Ресен беше посетена и потенцијалната локација за спроведување на младинските 
акции. 

 
Наставни активности во училиштата  
✓ Во партнерство со Град Скопје, беа спроведени координативни активности  преку организирање 

работни состаноци со директорите и координаторите на тимовите за училишна интеграција од 
избраните средни училишта. Како резултат на тоа, претставниците од Град Скопје организираа 
посети на 7 (седум) средни училишта вклучени во овој процес: „Здравко Цветковски“, „Владо 
Тасевски“, „Браќа Миладиновци“, „Боро Петрушевски“, „Арсени Јовков “, „Димитар Влахов“ и „Јосип 
Броз Тито“. Покрај тоа, беше организирана посета и на средното училиште „Панче Караѓозов“, како 
потенцијално ново училиште што ќе се вклучи во овој процес од септември 2021 година. Целта на 
овие посети беше да се дискутираат и да се дефинираат предметите што училиштата ќе ги вклучат 
во нивните годишни планови за реализација на заеднички наставни часови, тимовите/паровите на 
наставници кои ќе бидат вклучени во процесот, како и да се дискутира за активностите кои Градот 
Скопје во партнерство со МИМО ќе ги организира за поддршка на понатамошниот развој на 
вештините и знаењата на наставниците за да го спроведуваат овој процес. Во претстојниот период, 
училиштата ќе ги подготват финалните планови и ќе ги изберат предметите што ќе бидат вклучени 
во нивните Годишни програми за работа.  

 
Насоки и поддршка за спроведување заеднички наставни и воннаставни активности 
✓ На 13 јули 2021 година, работната група за подготовка на Упатство за спроведување на заеднички 

часови одржа онлајн состанок и го ревидираше документот во согласност со предлозите добиени од 
проектните партнери/чинители, односно од Комисијата на МОН за МИО, Државниот просветен 
инспекторат (ДПИ), седумте (7) средни училишта од Град Скопје и од основните училишта коишто се 
вклучени во проектот поддржан од Детската фондација Песталоци - „Јакнење на мултиетничката 
соработка во општините“ коишто спроведуваат заеднички наставни часови. Потоа, документот беше 
испратен на лектура пред да биде доставен до образовните институции за усвојување. Исто така, во 
наредниот период документот ќе се преведе на албански јазик и ќе се подготви графички дизајн. 
Упатството е подготвено во согласност со Националната стратегија за развој на концептот за едно 
(заедничко) општество и интеркултурализам, законите, подзаконските акти и концептите за 
образование во земјата и се очекува да го поддржи и прошири спроведувањето на заедничките 
наставни часови на сите нивоа на образовниот систем. 

 
Инструменти за набљудување на часови 
✓ Во изминатиот период, во заедничка соработка помеѓу проектот, БРО и ЦСОО, беа изготвени 

инструменти за набљудување на заедничките наставни и воннаставни активности (т.е. училишни 
секции, работилници, ученички иницијативи/акции и екскурзии/посети/ученички кампови). Назначените 
советници од БРО и ЦСОО беа запознаени со овие инструменти и добија насоки за спроведувањето 
на менторски активности во училиштата во текот на второто полугодие од учебната 2020/2021 година. 
Така, советниците на БРО и ЦСОО започнаа со набљудување на заедничките наставни часови во 
седумте (7) средни училишта од Град Скопје и на воннаставните активности во избраните девет (9) 
училишта, при што ги користеа, пилотираа и тестираа инструментите за набљудување и како резултат 
на тоа, дадоа повратни информации за нивно подобрување и ревидирање. Врз  основа на добиените 
повратни информации, инструментите беа ревидирани и финализирани. Исто така, инструментот за 
набљудување на заедничките наставни часови беше додаден како анекс кон Упатството за 
спроведување заеднички часови и ќе биде усвоен од образовните институции.  

  



 

 

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

Програма за градење капацитети за граѓански етос во училиштата за менторите во средните стручни 
училишта 
✓ Во текот на јули, тимот на проектот работеше на финализирање на материјалите за Обука на 

обучувачи за градење на капацитетите на 18 ментори (училишни практичари и советници од ЦСОО) 
со цел поддршка на средните стручни училишта во спроведувањето на ученичките иницијативи во 
текот на учебната 2021/2022 година. Материјалите вклучуваат Power Point презентација, работни 
листови, примери за студии на случај и дополнителни материјали (видеа и публикации), коишто се 
достапни на македонски и на албански јазик. Работилницата е закажана за 19 август 2021 година и е 
планирано да се одржи со физичко присуство.  
 

Ученички иницијативи во училиштата од фаза 2 
✓ Тимот на проектот работеше на подготовка и промовирање на аналитичкиот извештај за ученичките 

иницијативи што беа реализирани во текот на учебната 2020/2021 година, преку анализа на 
податоците од електронските прашалници доставени од 481 ученик, 107 претставници од училишниот 
кадар и 14 советници од БРО. Во извештајот се резимирани достигнувањата од ученичките 
иницијативи што беа реализирани во текот на 2020/2021 година, преку комбинирање на 
квантитативните и квалитативните податоци. Главните наоди и препораки беа сумирани во еден 
краток извештај и дистрибуирани до советниците на БРО за да послужат како насоки за претстојниот 
процес на следење/менторирање во училиштата од фаза 3. Исто така, наодите, во форма на 
инфографик, ќе бидат споделени со пошироката јавност со цел да се промовираат достигнувањата на 
училиштата од фаза 2.   

✓ Првиот нацрт на дизајнот на Брошурата со добри практики на ученички иницијативи (второ издание) 
беше разгледан од проектниот тим. По финализирањето на дизајнот, двете верзии на документот (на 
македонски и на албански јазик) ќе бидат објавени во текот на август. Публикацијата содржи 14 
примери на ученички иницијативи што беа спроведени во текот на учебната 2020/2021 година. Заедно 
со првото издание, Брошурата ќе го поддржи спроведувањето на ученички иницијативи во училиштата 
од фаза 3 во текот на следната учебна година.  
 

Подобрување на наставата и учењето на граѓанско образование 
✓ Врз основа на главните теми дискутирани за време на онлајн настанот за рефлексија и доделување 

сертификати „Време е за Граѓанско! Рефлексии за наставата по граѓанско образование во средните 
стручни училишта“ (одржан на 15 јуни), беше финализиран текстот за инфографик со  клучни поенти 
со цел да се истакнат искуствата и препораките на наставниците, учениците и членовите на работната 
група.   

✓ Тимот на проектот работеше на подготовка на извештај за реализираните набљудувања на часовите 
по Граѓанско образование во осмо и деветто одделение и ги сумираше податоците од 52 
набљудувања на онлајн часови по Граѓанско образование. Извештајот ќе послужи за да се процени 
квалитетот на часовите по Граѓанско образование коишто се одвиваа на далечина во основните 
училишта во текот на 2020/2021 година, а и како насока за аспектите кои треба да се подобрат во 
текот на следната учебна година.  

✓ Тимот на проектот ревидираше два нацрт дизајни на публикацијата „Граѓанско образование во 
средното стручно образование – активности за повторување и оценување“, по што процесот на 
дизајнирање беше завршен. Подготвени се две верзии на документот (на македонски и на албански 
јазик) и во август ќе бидат дистрибуирани до наставниците по Граѓанско образование во средните 
стручни училишта за да се поддржат во нивните залагања за оценувањето во периодот на 
претстојната учебна година.   

 
Меѓународни консултанти - спроведување сеопфатна обука за граѓански етос во училиштата 
✓ Во тесна координација со меѓународните консултанти од Финска, тимот подготви низа дополнителни 

материјали и практични примери потребни за обуката за граѓански етос во училиштата. Тие содржат 
примери на реални училишни ситуации кои ќе се искористат како материјал за студии на случај за 
време на обуката. Покрај тоа, логистичките подготовки за обуката продолжија во однос на резервација 
на хотел, летови, итн. Обуката е закажана за 27-30 септември 2021 година.  
 

Креирање на видео за фазите на спроведување ученичка иницијатива   
✓ Беше подготвен концепт за анимирано видео со инструкции за фазите на спроведување ученичка 

иницијатива. Видеото е во процес на дизајнирање и откако ќе биде преведено на сите наставни јазици 
истото ќе биде дистрибуирано до советниците и училиштата за да послужи како визуелен водич за 
учениците и училишниот кадар за поефикасна реализација на иницијативите.  
 

Подготовки за ученички квиз за ученички иницијативи  
✓ Беа одржани три состаноци за планирање со тимот на МОФ за да се дефинира структурата на 

ученичкиот квиз за концептите за граѓанско образование и ученички иницијативи, врз основа на кои 
тимот на компонентата започна со планирање на логистичките детали и со осмислување на 
формулари и прашања. Беше подготвен пред-финалниот сет на прашања кој се состои од 4 категории 
со по 6 прашања. Прашањата ќе бидат дополнително пилотирани на примерок од ученици пред да 



 

 

бидат финализирани. Планирано е квизот да се одржи на крајот од октомври 2021 година, во две 
последователни сесии: (1) 6 тимови одговараат на групи прашања со различно ниво на сложеност и 
(2) 3 тима со најмногу освоени поени даваат идеја за ученичка иницијатива пред жири. Училиштата 
кои ќе учествуваат со тимови на ученици, ќе бидат избрани по објавување на отворен повик за учество 

во текот на првата половина на октомври 2021 година. 
  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 
 

Реновирање на училиштата 
✓ Беа организирани состаноци пред почетокот на градежните активности во две училишта: „Добре 

Јованоски“ во општина Прилеп и „Славчо Стојменски“ во општина Виница со претставници на 
избраната градежна компанија, компанијата за надзор и претставници на тимот за реновирање на 
училиштето. За време на состанокот, претставниците на градежната компанија беа запознаени со 
опсегот на работата, проектната документација и други поединости во врска со проектот за 
реновирање.  

✓ На 5 јули 2021 година беше објавено барање за прибирање понуди за „Реновирање на тоалети“ во ОУ 
„Никола Карев“ во општина Крушево, „Реконструкција на покрив“ во ОУ „Кузман Јосифовски Питу“ во 
општина Кисела Вода и „Инсталација на нов бојлер за греење“ во СУ „Арсени Јовков“ во Град Скопје 
во два дневни весници, „Коха“ на албански јазик и „Нова Македонија“ на македонски јазик и на веб 
страницата на МЦГО.  

✓ На 8 јули 2021 година, по електронски пат беше испратен повик за аплицирање за надзор на 
спроведувањето на проектите за реновирање во 12 училишта до девет консултантски компании 
лиценцирани за надзор. Беа избрани четири компании за надзор, од кои, две компании за надзор на 
четири проекти и две компании за надзор на два проекта. Беа потпишани договори со сите четири 
компании. 

✓ На 19 јули 2021 година, беше организирано јавно отворање на понудите за реконструкција на 
училиштата во општина Крушево, во општина Кисела Вода и средното училиште во Град Скопје. На 
26 јули 2021 година, беше подготвена потребната документација за одобрување на избраните 
градежни компании за „Реновирање на тоалети“ во ОУ „Никола Карев“ во општина Крушево, 
„Реконструкција на покрив“ во ОУ „Кузман Јосифовски Питу“ во општина Кисела Вода и „Инсталација 
на нов бојлер за греење“ во СУ „Арсени Јовков“ во Град Скопје, а по претходно спроведените интервјуа 
со компаниите од страна на тимот на проектот и подготвената документација беше испратена за 
одобрување до Службеникот за склучување договори и спогодби во регионалната канцеларија за 
склучување договори на УСАИД во Косово.     

✓ На 19 јули 2021 година, изведувачот за третиот проект „Поставување на нова термо-фасада“ во ОУ 
„Димче Ангелов Габерот“ во општина Демир Капија достави известување дека заради непредвидена 
ситуација од технички аспект не се во можност да го извршат реновирањето на ова училиште и дека 
ќе се повлечат од овој тендер. Имајќи ги предвид временските ограничувања и важноста фасадата во 
ОУ „Димче Ангелов Габерот“ во Демир Капија да биде завршена пред почетокот на новата учебна 
година во септември, тимот на компонентата контактираше со следниот рангиран понудувач за да 
потврди дали тие можат да ги изведат работите во дадениот рок. По интервјуто со оваа компанија, 
тимот на проектот ја достави документацијата за избор на второрангираната градежна компанија за 
овој проект до регионалната канцеларија за склучување договори на УСАИД во Косово за одобрување.   

✓ На 27 јули, изведувачите за „Поставување на нова термо-фасада“ во ОУ „Димче Ангелов Габерот“ во 
општина Демир Капија, „Реконструкција на покрив“ во ОУ „Кузман Јосифовски Питу“ во општина 
Кисела Вода и „Инсталација на нов бојлер за греење“ во СУ „Арсени Јовков“ во Град Скопје беа 
одобрени од страна на регионалната канцеларија за склучување договори на УСАИД во Косово.     

✓ Беа подготвени инженерските извештаи за „Реконструкција на спортската сала“ во државното средно 
училиште за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски“ во Скопје, „Реконструкција на 
тоалетите во централното училиште во Сарај и во подрачното училиште во с. Љубин“ во ОУ „Дитуриа“, 
општина Сарај и „Реконструкција на спортската сала“ во ОУ „Фаик Коница“ во с. Дебреште, општина 
Теарце. 

✓ Беа потпишани меморандуми за разбирање за горенаведените три (3) проекти за реновирање од 
страна на Извршниот директор на МЦГО, Раководителот на проектот, градоначалниците на 
општините, министерот за образование и наука и директорите, така што сите чинители ги прифатија 
обврските за реконструкција на училиштата.  

✓ На 23 јули, беа објавени барања за прибирање понуди за избор на компании за реновирање на 
училиштата во општина Сарај, општина Теарце и државното средно училиште за рехабилитација и 
образование во Скопје во два дневни весници: „Коха“ на албански јазик и „Нова Македонија“ на 
македонски јазик, како и на веб страницата на МЦГО. 

✓ Покрај тоа, тимот на проектот работеше на евидентирањето/собирањето на потребната документација 
за уделот на училиштата и општините во трошоците поврзани со процесот на реновирање 
(финансиски или во работна рака) за училиштата во коишто процесот на реновирање е завршен. 
Досега, документацијата за уделот во трошоците за училиштата од третата проектна година е 
комплетирана за девет (9) од вкупно 12 училишта и изнесува 40.62% од вкупната инвестиција за 
реновирање на овие училишта. 

 


