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Меѓукомпонентни активности 

 
 

Комуникација со јавноста  
✓ Со цел да се промовираат активностите и достигнувањата на Центарот за фузија на идеи, беше 

организирано ТВ гостување на утринската програма на ТВ Телма. Настасија Стојановиќ, 
претставник на проектот, Хана Буши, ученичка од СУ „Цветан Димов“ и Тамара Младеновска од СУ 
„Браќа Миладиновци“  зборуваа на оваа тема и ги споделија своите искуства. 

✓ Беше организирана теренска посета со претставникот на УСАИД за Северна Македонија, Ерик 
Јановски. Тој ја посети младинската акција во Виница и разговараше со учениците, 
градоначалникот на Виница и директорот на училиштето, нагласувајќи ја важноста на младинскиот 
ангажман и поддршката на младите. Локалниот медиум  Македонски медиа сервис, објави 
сеопфатен прилог за посетата, вклучувајќи и изјави од сите вклучени субјекти. 

✓ Промотивно видео за Центарот за фузија на идеи беше објавено онлајн, на платформите на 
МЦГО. Хана Буши зборуваше за своето искуство како еден од координаторите на Центарот, како и 
за некои од најновите достигнувања. 

✓ 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  
✓ Клучните наоди од истражувањето поврзани со искуствата на наставниците и учениците со 

заедничките активности, беа споделени со учесниците на обуката за наставници-реализатори на 
заеднички наставни часови, спроведена на 5 ноември 2021 година. Наодите вклучуваа 
квантитативни и квалитативни податоци собрани преку е-прашалници и фокус групи спроведени на 
крајот на учебната 2020/21 година. Дополнително, учесниците имаа можност да ги разгледаат 
наодите од доставените извештаи од советниците од БРО и ЦСОО коишто ги следеа заедничките 
наставни часови во текот на  претходната учебна година.  

✓ Беше изработен извештај за евалуација на обуката со наставници-реализатори на заеднички 
наставни часови. Наодите покажуваат дека обуката беше успешна, бидејќи беше оценета со 
вкупна оценка од 4,61 на скала од 1 до 5. Како најкорисни, учесниците ги истакнаа практичните 
примери и сесиите за споделување искуства.  

✓ Тимот на проектот подготви видео со упатства за пополнување на прашалникот за Планот за 
мерење на постигнувањата (ПМП) на МОН КМИО. Видеото содржи технички инструкции за 
координаторите на тимовите за училишна интеграција (ТУИ) за правилно пополнување на 
електронскиот прашалник, кој е неопходен за Планот за мерење на постигнувањата (ПМП) на МОН 
КМИО. Прашалникот е достапен на сите наставни јазици и е поставен во MS forms. 

✓ Беа подготвени прашалници за фокус групи за собирање квалитативни повратни информации во 
врска со влијанието од активностите за МИО и младинските иницијативи. Наодите од фокус 
групите ќе бидат вклучени во годишниот извештај кој ги сумира искуствата на учениците и 
наставниците со активностите на МИМО.  

 
Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
✓ Во текот на месецот, членовите на ЦФИ: 

→ одржаа презентација во рамките на нивните паралелки, со цел да ги споделат своите 
стекнати знаења и најважните заклучоци од спроведените активности на ЦФИ во периодот 
од јануари до септември. Во текот на  презентациите, членовите на ЦФИ ги запишуваа 
идеите на нивните соученици и ги споделија со тимот на проектот; 

→ работеа на подготовка на кратки резимеа за спроведените училишни иницијативи, за 
научените лекции од процесот и за идеите за идна поддршка на активностите. Секое 
училиште достави резиме што ќе биде дел од брошурата во која ќе бидат прикажани идеите 
и достигнувањата на учениците. 

✓ На 12 ноември 2021 година, членовите на ЦФИ учествуваа на работилница којашто беше 
продолжение на последниот онлајн состанок за осмислување на една заедничка идеја. Во текот на 
работилницата учениците избраа една идеја и целосно ја разработија. Во текот на претстојниот 
период, членовите на ЦФИ ќе работат на изработка на презентација што ќе се користи за 
претставување на идејата пред претставниците на образовните институции. 

 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f1C-ePm70Xg
http://www.mcgo.org.mk/news/students-from-vinica-restored-benches-and-beautified-the-public-space/
https://www.youtube.com/watch?v=g0S2OM9lvWQ
https://www.youtube.com/watch?v=m9IG_qyePHw


 
 

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

 
 

Поддршка на проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството 
за образование и наука (МОН КМИО) 
✓ МИМО продолжи да ја поддржува Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при 

МОН (КМИО МОН) во насока на унапредување на спроведувањето на активности за меѓуетничкa 
интеграција во училиштата и заедниците. По завршувањето на процесот на ревизија и 
поставувањето на повикот за Програмата на МОН за доделување грантови во апликацијата MS 
Forms, како дел од Националната платформа за учење на далечина, со што се елиминира 
потребата од користење апликации коишто создаваат дополнителни трошоци за институциите и се 
обезбедува лесен контакт со училиштата користејќи ги официјалните е-адреси, повикот е 
проследен до сите основни и средни училишта и објавен на веб-страницата на МОН  на 1 ноември 
2021 година. Оваа година ќе бидат избрани 95 училишта (70 основни и 25 средни) кои ќе добијат 
финансиска поддршка за реализација на заеднички ученички активности во учебната 2021/2022 
година. Краен рок за поднесување на апликациите е 3 декември 2021 година. 

✓ Поддршка од проектот за МОН КМИО исто така беше обезбедена во процесот на финализирање 
на прашалникот за ПМП и за учебната 2020/2021 година. Собраните податоци преку овој клучен 
инструмент, им користат на институциите во одлучувањето, но исто така и го унапредуваат 
спроведувањето на активностите за меѓуетничка интеграција на училишно ниво. Така, по 
ревидирањето на прашалникот, тој беше поставен на MS forms во верзии на сите наставни јазици, 
а потоа, на 22 ноември 2021 година, прашалникот беше проследен до сите училишта во земјата од 
кои се очекува да ги достават своите одговори во наредниот период. 

 
Стандарди за Интеркултурни компетенции во образованието (ИКО) за средно образование 
✓ Откако беа изготвени и усвоени Стандардите за интеркултурни компетенции во образованието 

(ИКО) за основно образование, МИМО започна нова активност и го поддржа формирањето на 
работна група за изготвување Стандарди за ИКО за средно образование. Работната група ја 
сочинуваат претставници од Министерството за образование и наука (МОН), Бирото за развој на 
образованието (БРО), Центарот за стручно образование и обука (ЦСОО), практичари и експерти за 
образование. Во текот на овој месец, членовите на оваа работна група ги подготвија деловите од 
документот за коишто беа задолжени и доставија првични верзии. Потоа, другите членови на 
работната група ги ревидирираа содржините и дадоа повратни информации. Понатаму, беа 
одржани три (3) онлајн координативни состаноци на кои се разговараше за конкретни детали и се 
обезбедија инструкции како понатаму да се развива материјалот. 

 
Партнерство со клучни образовни институции 
✓ По финализирањето и усвојувањето на Упатството за организирање на заеднички наставни 

часови, проектот продолжи со активности за подготовка на онлајн алатка за обука на наставници-
реализатори на заеднички наставни часови којашто ќе биде поставена на платформата на БРО за 
онлајн професионален развој на наставниците. Со цел да се дефинира структурата, сесиите и 
материјалите за онлајн обуката, тимот на проектот организираше координативен состанок со 
претставниците на БРО и ЦСОО. Во согласност со Упатството, онлајн обуката ќе биде 
структурирана во пет (5) сесии: 1) образовни политики коишто го поддржуваат спроведувањето на 
заедничките наставни часови и придобивките од реализацијата; 2) поддршка од образовните 
институции и училишни активности за спроведување на заеднички наставни часови; 3) планирање 
на заеднички наставни часови; 4) организација и реализација на заеднички наставни часови и 5) 
оценување на стекнатите интеркултурни компетенции кај учениците. Секоја сесија ќе вклучува 
теоретски дел во форма на текст, видео со изјави од крајните корисници, прашања за оценување 
на совладувањето на материјалите, како и информации за секоја сесија. По успешното 
завршување на сите пет (5) сесии, онлајн системот ќе издава сертификат. Како следен чекор, 
нацрт верзијата на материјалите за првите две сесии се очекува да биде подготвена до 6 
декември 2021 година. 

 
Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво  
✓ На 26 ноември 2021 година, тимот на проектот организираше онлајн координативен состанок каде 

присуствуваа менторите коишто се вклучени во процесот на подготовка на стратегии и политики за 
МИО и младински ангажман. На овој состанок се разговараше за напредокот, финализирањето и 
усвојувањето на политиките за меѓуетничка интеграција во преостанатите четири (4) општини 
(Богданци, Студеничани, Маврово Ростуше и Шуто Оризари) од вкупно 15 општини избрани во 
2021 година. Досега, единаесет (11) од 15 општини ги усвоија своите локални стратегии за МИО и 
младински ангажман, односно Дојран, Радовиш, Чашка, Битола, Василево, Карпош, Штип, Кисела 
Вода, Кичево, Желино и Дебар, додека останатите четири (4) општини ги финализираа и ги 
проследија документите до советите на општините на усвојување. Процесот на одобрување на 
стратегиите беше одложен поради локалните избори во РСМ. Се очекува општините Богданци и 
Шуто Оризари да ги усвојат своите локални стратегии по формирањето на новите општински 
совети. Слична е состојбата и во Општина Маврово и Ростуше, каде во наредниот период ќе се 
организира нов циклус на локални избори. Исто така, се предвидува локалната стратегија во 
општина Студеничани да биде усвоена до крајот на декември 2021 година. 

https://mon.gov.mk/content/?id=4357


✓ Се очекува вкупно 16 општини да го финализираат овој процес до крајот на 2021 година, бидејќи и 
општина Теарце, којашто беше вклучена во овој процес во претходната 2020 година, исто така 
успеа да ја подготви и усвои локалната стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и 
за младински ангажман.  

 
Ангажирање на младите да водат преку сопствен пример (финализирање на младинските акции од 2020 
година) 
✓ Преку претходните активности спроведени од страна на проектот во партнерство со Младински 

образовен форум (МОФ), учениците од „Орде Чопела“, „Кузман Ј. Питу“ и „Мирче Ацев“ добија 
поддршка да ги иницираат и да ги претстават своите приоритети пред претставниците на Општина 
Прилеп. Тоа резултираше со спроведување на предложените интервенции/младински акции, т.е. 
изградба на Градски парк за миленици на 2 ноември 2021 година. Општината обезбеди 
механизација, материјали, човечки ресурси и работна рака за поставување на опремата, додека 
проектот придонесе со набавка на урбаната опрема. Како следен чекор, проектот и Општина 
Прилеп ќе поддржат активности за промоција на Паркот за миленици. 

✓ Општина Велес успеа да ги финализира приоритетите предложени од учениците за уредување на 
спортски терен со поставување на нова ограда од мрежа. Ова ќе го подобри не само визуелниот 
изглед, туку и безбедноста на игралиштата и на сообраќајот што се одвива на блискиот пат. 

✓ Како резултат на соработката помеѓу проектот, МОФ, општините и училиштата вклучени во 
процесот во 2020 година, беа спроведени младински акции во сите десет (10) општини: Струга, 
Пробиштип, Свети Николе, Врапчиште, Тетово, Долнени, Гевгелија, Кавадарци, Велес и Прилеп. 

✓ Овој месец, проектот ја комплетираше документацијата за уделот во трошоците на две (2) 
општини вклучени во 2020 година коишто спроведоа младински акции, односно Општина Прилеп и 
Општина Кавадарци. Просечниот процент на уделот во трошоците за овие две општини изнесува 
82,30% од вкупната инвестиција. Досега, документиран е уделот во трошоците за девет (9) од 10 
општини и тој изнесува 68,78% од вкупната инвестиција. 

 
Спроведување младински акции во новите општини вклучени во процесот во 2021 година 
✓ Тимот на проектот го продолжи процесот на организирање младински акции во 15-те нови 

општини (Берово, Старо Нагоричане, Босилово, Боговиње, Виница, Неготино, Охрид, Кочани, 
Ресен, Аеродром, Сарај, Чаир, Гази Баба, Центар и Ѓорче Петров) со изготвени и одобрени 
локални стратегии за МИО и младински ангажман во 2020 година. Така, беа постигнати следниве 
резултати: 

→ На 18 ноември 2021 година се реализираа младински акции иницирани од ученици, а 
поддржани од Општина Виница и Проектот за МИМО, во соработка со Младинскиот 
образовен форум (МОФ). Младинските акции опфатија замена на постојната стара опрема на 
градскиот булевар со нова опрема и реставрирање на старите клупи. Во текот на настанот, 
учениците од СУ „Ванчо Прке“, заедно со учениците од основните училишта „Гоце Делчев“, 
„Кочо Рацин“, „Славчо Стојменски“ и „Никола Парапунов“, поддржани од нивните наставници-
ментори, ги поправија, ги реставрираа, ги бојадисаа и ги украсија старите клупи во 
работилничкиот дел на средното стручно училиште. Неколку од реставрираните клупи ќе се 
постават во дворот на средното стручно училиште „Ванчо Прке“, како единствено средно 
училиште во оваа општина, а останатите клупи ќе бидат поставени во урбаните средини на 
Виница. Со овие активности, учениците придонесоа за обновување на опремата и нејзина 
повторна употреба, а со тоа дадоа придонес и во заштитата на животната средина. На 
настанот присуствуваа повеќе од 40 учесници, т.е. градоначалникот на Виница, претставници 
на општината, гости од УСАИД, ученици од основните училишта, од средното училиште, 
наставници и вработени од училиштата. Исто така, вестите за младинските акции беа 
споделени со медиумите од целата земја.  

→ Беа организирани онлајн средби за претставување и застапување со ученици и претставници 
од општините Ѓорче Петров и Центар. Во Ѓорче Петров, на онлајн средбата присуствуваа 
ученици од три (3) основни училишта: „Страшо Пинџур“, „Ѓорче Петров“ и „Јоаким Крчовски“ и 
пред општинските претставници ги презентираа своите идеи и приоритети за подобрување на 
локалната заедница. Како резултат на тоа, во наредниот период во оваа општина ќе се 
спроведуваат младински акции. Во општина Центар, сите три (3) иницијативи предложени од 
учениците од основните училишта „Киро Глигоров“, „Јохан Х. Песталоци“ и „Св. Кирил и 
Методиј“ беа дискутирани меѓу  учениците и градоначалникот Георгиевски. Тие се договорија 
да се спроведат младински акции за уредување на Паркот на франкофонијата во оваа 
општина. Досега, проектот успеа да ги дефинира приоритите на младите во сите 15 општини 
и да организира состаноци за застапување меѓу учениците и претставниците на општините во 
тринаесет (13) од 15 општини (Кочани, Виница, Неготино, Старо Нагоричане, Берово, Охрид, 
Боговиње, Ресен, Чаир, Гази Баба, Аеродром, Центар и Ѓорче Петров). Активностите за 
застапување ќе следат и во преостанатите две (2) општини (Босилово и Сарај). 

 
✓ Беа спроведени и координативни активности од страна на проектот во партнерство со МОФ, и тоа: 

→ Одржана е онлајн средба со директорот на ОУ „Христијан Карпош“ од с. Младо Нагоричане. 
Целта на средбата беше да се утврдат следните чекори и активности за изведба на парк во с. 
Младо Нагоричане, кој беше утврден како најважен приоритет на младите од страна на 
учениците од основните училишта Христијан Тодоровски Карпош“ во с. Драгоманце, 
„Христијан Карпош“ во Младо Нагоричане и „Светозар Марковиќ“. 

https://www.youtube.com/watch?v=g0S2OM9lvWQ


→ Дополнително, тимот на проектот реализираше лични координативни состаноци со 
претставници од Општина Чаир и Општина Ѓорче Петров, со цел да се дискутира за деталите 
во врска со спроведувањето на младинските иницијативи во овие општини. Покрај тоа, беа 
посетени потенцијални локации за спроведување младински акции.  Следните чекори ќе 
вклучуваат реализација на младински акции во овие општини.   

→ Тимот на проектот организираше и лични координативни состаноци со новоизбраните 
градоначалници на општините Охрид, Ресен и Боговиње. Градоначалниците беа запознаени 
со целите на проектот и реализираните активности, претстојните планови и активности, како и 
со следните чекори коишто ќе овозможат реализација на предложените младински 
иницијативи во овие општини. 

 

Наставни активности во училиштата  
✓ На 5 ноември 2021 година, тимот на проектот, во партнерство со Град Скопје и ОБСЕ, 

организираше еднодневна обука со наставници-реализатори на заеднички наставни часови во 
учебната 2021/2022 година и координаторите на ТУИ. 51 наставник и координатор на ТУИ од осум 
(8) избрани средни училишта од Град Скопје („Арсени Јовков“, „Боро Петрушевски“, „Здравко 
Цветковски“, „Димитар Влахов“, „Јосип Броз Тито“, „Владо Тасевски“, „Браќа Миладиновци“ и 
неодамна вклученото средно училиште „Панче Караѓозов“) присуствуваа на обуката, работеа на  
градење на своите капацитети и ги унапредија своите вештини и знаења за меѓуетничката 
интеграција во образовниот процес, како и за спроведувањето на заеднички наставни часови, а 
врз основа на Упатството за организирање на заеднички наставни часови. Во текот на обуката, 
фасилитаторите го презентираа процесот на организирање на заеднички часови, како и 
воспоставените процеси на централно, локално и училишно ниво во однос на меѓуетничката 
интеграција во образованието. Присутните се стекнаа со знаења и вештини (со учество во 
планираните вежби) за подготовка на часовите, за процесот на планирање и за улогата на 
училиштето во процесот на реализирање на заеднички часови. Наставниците научија повеќе за 
организирањето на заедничките часови, соработката меѓу колегите, работата со учениците, 
справувањето со предизвиците, развивањето на компетенции и слично. 

 
 

 

 

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

Ученички иницијативи во основните училишта 
✓ Советниците на БРО назначени за ментори во училиштата од фаза 3 продолжија со поддршката 

на училишните тимови во планирањето на процесот на ученички иницијативи и во известувањето 
за напредокот до тимот на проектот.  

✓ Повеќето училишта се во завршна фаза на имплементација на ученичките иницијативи, а некои ги 
финализираа активностите со нивна промоција преку Отворен ден за граѓанско образование, 
организирани со физичко присуство или онлајн.  

✓ Се спроведуваат различни активности, меѓу кои: подобрување на животот на старите лица во 
заедницата преку нивна поддршка, одржување на хигиената во училишниот двор, активности за 
зајакнување на „гласот“ на ученикот, подигање на свеста за заштита на животната средина, 
кампања за безбедност во сообраќајот, итн. 

 

Ученички иницијативи во средните стручни училишта 
✓ Менторите за ученички иницијативи во средните стручни училишта работеа со училишните тимови 

при планирањето на процесот на креирање на ученичките иницијативи и известувањето за 
напредокот до тимот на проектот. Дел од консултациите беа спроведени онлајн, преку телефонски 
состаноци, додека дел беа спроведени со физичко присуство.  

✓ Училиштата се во различни фази на спроведување на ученичките иницијативи, а најголемиот дел 
од нив ги мапираа локалните проблеми и идентификуваа барем една тема на којашто ќе се 
фокусираат. Повеќето почнаа да ги спроведуваат активностите што ги утврдија во планот за 
активности.  

✓ Извештаите од менторите покажуваат широк спектар на теми: кампањи против пластичните кеси и 
за користење текстилни торби, донирање коса за деца болни од рак, користење на училишниот 
отпад за опрема за парк за домашни миленици во училишниот двор, итн. 

 

Ученички натпревар по ученички иницијативи 
✓ Трите тимови-финалисти го испратија формуларот со разработка на планот за спроведување на 

иницијативата, кој беше споделен со членовите на жирито за првична оценка, според поставените 
критериуми. 

✓ Вториот дел од ученичкиот натпревар – сесијата за презентирање од страна на учениците се 
одржа на 3 ноември 2021 година, од 12:00 часот, при што трите победнички тимови од првиот круг 
ја презентираа својата идеја за позитивна промена пред тричлено жири и одговараа на прашања 
поставени од жирито. Врз основа на разработката на идејата, нејзината презентација и одговорите 
на прашањата, беше определена распределбата на трите места што резултираше со доделување 
на различни износи на буџет предвиден за реализација на нивната идеја.  

✓ Тимовите ги споделија своите планирани буџети за иницијативите, а проектниот тим ги набави и ги 
дистрибуираше бараните материјали. Покрај тоа, до сите шест (6) тимови што учествуваа беа 
доставени сертификати и промотивни материјали за ученичкиот натпревар и беше објавен 
промотивен текст за ученичкиот натпревар. 

http://mk.mcgo.org.mk/vesti/gragjansko-na-delo-ucenicite-preku-natprevar-po-gragjansko-obrazovanie-dobija-poddrska-za-realizacija-na-idei-za-pozitivni-promeni/


✓ Учениците веќе почнаа да работат на реализација на нивните иницијативи, односно: „Ученички 
блог“, „Позелен и почист училиштен двор“ и „Ученичка лабораторија за идеи“. 

 

Подобрување на наставата и учењето на граѓанско образование  
✓ Советниците од БРО беа ангажирани во набљудување на часовите по граѓанско образование во 

средните училишта, давање повратни информации на наставниците и известување за квалитетот 
на часовите. Од 15 реализирани набљудувања, 14 укажуваат на добро организирани часови со 
соодветна употреба на содржините наведени во Прирачникот за наставници подготвен во рамките 
на проектот. Учениците работеа во интерактивна и демократска атмосфера. 

✓ Тимот на проектот направи и сними интервју со Куштрим Ахмети од Државниот универзитет во 
Тетово, за новоакредитираниот наставен план за програмата: Филозофија и граѓанско 
образование. Концептот на програмата се заснова на реформите на предметот Граѓанско 
образование развиени во рамките на проектот. Уписите за оваа факултетска програма ќе започнат 
следната година 

 

Политики за обезбедување одржливост 
✓ Тимот на проектот работеше на интегрирање на различни материјали (документи, презентации, 

видеа итн.) во нацрт верзија за е-обука за наставниците за поддршка на граѓанскиот етос во 
училиштата преку учество на учениците и иницијативи за позитивни промени.  

✓ Е-обуката се состои од три сесии: (1) стекнување граѓански компетенции и создавање демократски 
етос во училиштата, (2) училишни практики за поддршка на демократскиот етос во училиштата и 
(3) глас и иницијативи на учениците, при што секоја се состои од краток теоретски преглед и 
интерактивни активности за увежбување на стекнатите знаења и вештини. Активноста завршува со 
квиз/тест за стекнатите компетенции.  

✓ Првата верзија на концептот за е-обуката беше споделена со БРО за преглед и предлози за 
подобрување, по што ќе се подготви втора верзија. 

 
 

 

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 
 

Реновирање на училиштата 
✓ На 23 ноември 2021 година, тимот на проектот организираше координативен состанок со 

претставниците на Секторот за капитални инвестиции (СКИ) при МОН, коишто се членови на 
работната група за реновирање на училиштата. На овој состанок беа анализирани апликациите на 
училиштата од прелиминарната листа на училишта за реновирање во петтата проектна година, 
подготвена во март 2021 година од страна на работната група. Ова е неопходно за да се осигури 
дека реновирањата на проектот за МИМО ќе бидат усогласени со годишната програма на 
МОН/СКИ за подобрување на училиштата, т.е. дека активностите на проектот ќе бидат 
комплементарни и нема да се преклопуваат со програмата за подобрување на училиштата на 
МОН/СКИ. 

✓ Тимот на компонентата организираше технички прием на завршените активности за реконструкција 
на тоалети во централното основно училиште „Дитурија“ во Општина Сарај и подрачното училиште 
во с. Љубин.  

✓ Спроведувањето на проектите за реновирање на училишта во последните две училишта избрани 
за реновирање во четвртата проектна година, односно „Реновирање на тоалети“ во ОУ „Никола 
Карев“ во с. Борино, Општина Крушево и „Замена на внатрешната столарија и на влезната врата“ 
во ОУ „Браќа Миладиновци“, Општина Пробиштип е во тек и активностите се спроведуваат во 
согласност со барањата на заедничкиот План за ублажување и мониторинг на влијанијата врз 
животната средина (ПУМВЖС). Координацијата помеѓу училиштата, изведувачите и надзорот се 
спроведува на дневна основа.  

✓ Реновирањето на подрачното основно училиште „Никола Карев“ во с. Борино, Општина Крушево 
редовно се следи од страна на претставник на тимот на проектот и надворешен консултант кој е 
задолжен за снимање на процесот на реновирање на училиштето и подготовка на видео од 
снимениот материјал. Видеото треба да го прикаже целиот процес на реновирање на училиштето.  

✓ Исто така, беа избрани најповолните понудувачи за набавка на алати и опрема за одржување на 
реновираните училишта. 

✓ Понатаму, тимот на проектот го достави второто издание на „Упатството со прирачник за 
одржување на училишните објекти“ до сите општини во РСМ. Со поддршка на општините, пакетите 
со подготвени материјали беа доставени до сите основни и средни училишта на нивната 
територија. 

✓ Во тек е процесот на евидентирање/прибирање на потребната документација за удел во 
трошоците на училиштата и општините во процесот на реновирање (финансиски или во работна 
рака) за училиштата во кои е завршен процесот на реновирање. Во текот на овој месец, проектот го 
документираше уделот во трошоците на три (3) училишта и општини реновирани во 2021 година, 
односно ОУ „Димче Ангелов Габерот“ во Општина Демир Капија, ОУ „Славчо Стојменски“ во 
Општина Виница и ОУ „Кузман Јосифовски Питу“ во Општина Кисела Вода. Просечниот процент на 
уделот на трите (3) училишта и општини изнесува 43,02% од вкупната инвестиција. Досега, 
проектот го има документирано уделот на пет (5) од 12-те училишта и општини од четвртата 
проектна година во активностите за реновирање и тој изнесува 38,42% од вкупната инвестиција. 

 


