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Меѓукомпонентни активности 

 
 

Партнерство со клучни образовни институции  
✓ Со цел да се разгледаат можностите за користење на платформата на БРО за професионален 

развој и да се истражат можностите за креирање онлајн обука за наставниците-реализатори на 
заеднички наставни часови, проектниот тим организираше координативен состанок со Бирото за 
развој на образованието (БРО) и претставници на Комисијата за меѓуетничка интеграција во 
образованието на Министерството за образование и наука (МОН КМИО). Притоа, беа споделени 
техничките карактеристики што ги нуди платформата на БРО, вклучувајќи ги и перформансите и 
операциите што може да се користат за онлајн обуката. Следно, проектот ќе работи на развивање на 
содржините за онлајн обуката коишто ќе се базираат на Упатството за организирање заеднички 
наставни часови. 

 
Комуникација со јавноста  
✓ Беше организирано ТВ гостување на утринската програма на ТВ Телма. Ана Мицковска-Ралева, 

претставник на проектот и Анита Ангеловска, директорката на ОУ „Кирил и Методиј“ од с. Стајковци, 
го одбележаа Светскиот ден на наставникот и зборуваа за граѓанското образование и за 
образовните искуства и практики од Финска. 

✓ Снимен е видео запис со Хана Буши, една од координаторките на Центарот за фузија на идеи, а во 
тек е подготовката на промотивно видео за активностите и достигнувањата на Центарот. Видеото ќе 
биде објавено на Интернет во претстојниот период. 

✓ Во процес на изработка се три (3) промотивни видеа за планирањето и спроведувањето на 
младински акции во Долнени, Врапчиште и Кавадарци. Тие ќе бидат објавени и споделени со 
релевантните чинители во наредниот период. 

✓ Во координација со Бирото за развој на образованието започнаа подготовките за изработка на 
интерактивна алатка во форма на обука што се однесува на организирање на заеднички наставни 
часови. 

✓ 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  
✓ Врз основа на податоците со кои располага проектот и повратните информации добиени од 

општините преку е-истражувањето спроведено во септември, изготвен е извештај за вклученоста и 
поддршката на општините за активностите за МИО и младински ангажман. Резултатите даваат увид 
за успешноста во спроведување на активностите за МИО и младински ангажман во општините со 
изготвени и усвоени општински политики за МИО и младински ангажман. Повратните информации 
укажуваат дека пандемијата е тековен предизвик за спроведувањето на заеднички активности, но 
охрабрувачки е што многу општини сепак успеаа финансиски да ги поддржат училиштата. Во 2020-
та година беа поддржани над 45 училишта, а во 2021-ва над 55 и беа реализирани околу 70 
активности. Општините ја оценуваат нивната соработка со училиштата како многу успешна, додека 
во однос на приватниот сектор, укажуваат дека сè уште има простор за подобрување на нивната 
соработка, со цел да се мобилизираат дополнителни ресурси. Повеќе од 2/3 од општините 
наведуваат дека имаат потреба од активности за градење на капацитетите на нивните вработени, 
во рамките на кои тие би имале можност да слушнат за најдобрите практики во областа на 
меѓуетничката интеграција, како и да се информираат за начините за мобилизирање на 
дополнителни ресурси. Поконкретно, општините сметаат дека им е потребна поддршка од 
младинските совети за да се обезбеди квалитетна имплементација на младинските иницијативи/ 
акции.  

✓ Беа финализирани извештаите за евалуација во коишто се сумирани повратните информации од 
сеопфатната обука за граѓански етос во училиштата реализирана од меѓународни консултанти 
(спроведена од 27 до 29 септември) и од обуката за одржување на училишни објекти (спроведена на 
13 и 14 октомври). Наодите укажуваат дека: 

→ Сеопфатната обука за граѓански етос во училиштата беше многу успешна, бидејќи беше оценета 
со вкупна оценка од 4,75 на скала од 1 до 5. Учесниците (претставници од МОН, БРО, Центарот 
за стручно образование и обука, ДПИ и работната група за Граѓанско образование) истакнаа 

https://youtu.be/I1oqSugY28g


дека преку теорија и работа во групи го утврдиле и надградиле своето знаење и разбирање за 
поимите: граѓански етос и сеопфатен училишен пристап.  

→ Обуката за претставници на тимовите за реновирање на училиштата (ТРУ) за одржување на 
училишни објекти беше специфично дизајнирана со цел конкретно и соодветно да одговори на 
потребите на сите учесници. Обуката беше оценета со вкупна просечна оценка 4,95 на скала од 
1 до 5. Најголемиот дел од учесниците се здобија со многу нови и корисни информации, но и го 
збогатија своето претходно знаење за одредени теми.   

✓ Изготвениот инструмент за набљудување на часовите по граѓанско образование во средните 
училишта беше внесен во KoBo Toolbox и сега е достапен заедно со преостанатите инструменти за 
следење на заедничките наставни часови и воннаставни активности. Инструментите во KoBo се 
користат од страна на советниците од БРО и од ЦСОО при спроведување на активностите за 
набљудување.  

 
Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
✓ Како дел од активностите на Центарот за фузија на идеи за позитивни промени, четири (4) основни 

училишта добија поддршка од проектот за нивните иницијативи: ОУ „Братство Единство“, Охрид - 
катче за МИО уредено со столчиња, маси, книги, полици и училиштен материјал, ОУ „Браќа 
Миладиновци“, Струга - ја опреми својата училишна библиотека со потребните лектири за 
основците на македонски, албански и турски јазик, ОУ „Страшо Пинџур“, с. Јосифово, Валандово - 
доби материјали за изработка на ученички полици во холот на училиштето и ОУ „Гоце Делчев“, 
Битола - доби клупи, дрвја, паркинзи за велосипеди и бои за уредување на надворешен простор за 
социјализација на учениците. На тој начин, процесот за поддршка на иницијативите на ЦФИ беше 
заокружен, при што беа поддржани вкупно десет (10) младински иницијативи во сите училишта што 
се дел од Центарот за фузија на идеи. 

✓ Членовите на Центарот за фузија на идеи учествуваа на: 

→ онлајн состанок што се одржа на 15 октомври каде работеа на изработка на концепт за 
презентација којашто ќе ги содржи најважните резултати од спроведените активности од страна 
на ЦФИ во периодот од јануари до септември 2021. Секој ученик-член на ЦФИ ќе одржи кратка 
презентација во својата паралелка со цел да го сподели стекнатото знаење и да ги мотивира 
своите соученици активно да се вклучат во нивните училишта/заедници. 

→ онлајн работилница за осмислување на една заедничка идеја којашто се однесува на актуелните 
проблеми/предизвици на младите. Работилницата вклучуваше интерактивна сесија во врска со 
младинскиот ангажман, теоретски основи на темата, најдобри практики во областа на 
младинскиот ангажман од Европа и САД и работа во групи за осмислување на креативни и 
иновативни идеи. Секоја група ја презентираше својата идеја, а другите ученици даваа повратни 
информации. Во рамките на овој процес ќе следи продолжување на оваа сесија на која 
учениците ќе изберат и целосно ќе разработат една идеја која подоцна ќе биде презентирана 
пред претставниците на образовните институции. 

 
 

 

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

 
 

Поддршка на проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството 
за образование и наука (МОН КМИО) 
✓ Проектот, во партнерство со ОБСЕ, продолжи да ја поддржува МОН КМИО во насока на 

унапредување на спроведувањето на активности за меѓуетничкa интеграција во училиштата и 
заедниците. На 8 октомври 2021 година, беше организиран онлајн работен состанок со претставници 
на МОН КМИО со цел да се ажурира и да се ревидира прашалникот од Планот за мерење на 
постигнувањата (ПМП), врз основа на препораките од извештајот и процесот на анализа на 
собраните податоци за спроведување на активностите за МИО во текот на учебната 2019/2020 
година. Програмата на МОН за доделување грантови исто така беше ажурирана за претстојниот 
циклус на активности. По процесот на ревизија, прашалникот за ПМП беше преведен на албански, 
турски, српски и босански јазик. Двата документи – повикот за аплицирање за Програмата на МОН за 
доделување грантови и прашалникот за ПМП беа поставени во MS Forms, дел од Националната 
платформа за учење на далечина во основното и средното образование. Со ова ќе се елиминира 
потребата од користење на апликации коишто создаваат дополнителни трошоци за институциите и 
ќе се обезбеди лесен контакт со училиштата користејќи ги официјалните е-адреси. Потоа, следниот 
месец, јавен повик на МОН ќе биде објавен на нивната официјална веб-страница и со него сите 
основни и средни училишта ќе се повикаат да аплицираат за финансиска поддршка за реализација 
на заеднички ученички активности во учебната 2021/2022 година.  

✓ Дополнително, тимот на проектот, во соработка со Проектот за јакнење на мултиетничката 
соработка во општините, поддржан од Детската Фондација Песталоци и во соработка со ОБСЕ 
организираше работен состанок со физичко присуство со членовите на ова тело на 20 октомври 
2021 година. Во текот на состанокот, членовите на МОН КМИО подготвија Годишен план за работа 
за 2021/2022 година и Деловник за дефинирање на улогите и одговорностите на нивните членови. 
Понатаму, беа презентирани наодите од нацрт-извештајот на МОН за ПМП за спроведените 
активностите за меѓуетничка интеграција во училиштата и заедниците во учебната 2019/2020 
година, при што беа дадени забелешки и истите беа инкорпорирани, а потоа извештајот беше 
финализиран и усвоен од сите членови на МОН КМИО.  
 



Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво  
✓ Менторите на МИМО, со поддршка на проектот, ја продолжија соработката и координацијата со  

општините што се избрани за изготвување на стратегии и политики за МИО и младински ангажман 
во 2021 година и обезбедија менторска поддршка за назначените претставници на општините. 
Избраните општини се во различни фази на изготвување на локалните стратегии, односно: 

→ 11 од 15 општини, т.е.: Дојран, Радовиш, Чашка, Битола, Василево, Карпош, Штип, Кисела Вода, 
Кичево, Желино и Дебар ја усвоија локалната стратегија за меѓуетничка интеграција во 
образованието и младински ангажман. 

→ Општина Богданци ја проследи својата локална стратегија до општинскиот совет за усвојување, 
додека општините Студеничани и Маврово Ростуше ги финализираат своите локални стратегии 
и акциони планови. 

→ Општина Шуто Оризари го придвижи процесот, ја формираше комисијата/работната група и 
нејзините членови ја изготвија претфиналната верзија на документот. 

→ Понатаму, Општина Битола извести за реализација на активности во училиштата што се 
дефинирани во Општинската стратегија за МИО и младински ангажман, со што во пракса се 
става Акциониот план што е дел од Стратегијата. 

✓ Општина Теарце беше вклучена во овој процес во 2020 година, но поради пандемијата активностите 
беа одложени. Меѓутоа, годинава и оваа општина успеа да ја изготви и усвои локалната стратегија 
за МИО и младински ангажман. Со тоа, вкупно 16 општини се очекува да го финализираат овој 
процес до крајот на 2021 година.  

 
Ангажирање на младите да водат преку сопствен пример (финализирање на младинските акции од 2020 
година) 
✓ Младинска акција за уредување на локалниот младински центар во Општина Кавадарци иницирана 

од ученици со различно потекло од основните училишта „Тоде Хаџи Тефов“, „Страшо Пинџур“ и 
СОУ „Ѓорче Петров“, поддржана од општината и од проектот за МИМО, во партнерство со 
Младинскиот образовен форум (МОФ), беше имплементирана на 23 октомври 2021 година. Поради 
моменталната состојба со КОВИД-19, при спроведувањето на младинската акција присуствуваше 
мала група ученици и членови на локалниот младински центар. Овој настан беше можност 
учениците и младите луѓе уметнички да се изразат и да создадат место каде младите од Кавадарци 
ќе можат да се среќаваат и да учествуваат во различни активности. Учениците го следеа 
спроведувањето на младинската акција за предложената интервенција и изработија фотографии и 
кратки видеа од постигнатиот резултат. Фотографиите, коментарите и видеата на учениците ќе 
бидат споделени во текот на онлајн младинската кампања  #ЈасПридонесов. Досега, како резултат 
на соработката помеѓу проектот, партнерската организација МОФ, општините и училиштата 
вклучени во процесот во 2020 година, беа спроведени младински акции во осум (8) од десет (10) 
општини: Струга, Пробиштип, Свети Николе, Врапчиште, Тетово, Долнени, Гевгелија и овој месец во 
Кавадарци. Процесот на финализирање на младинските акции во преостанатите две (2) општини, 
односно Прилеп и Велес, е во тек.  

✓ Во текот на октомври беше комплетирана документацијата за уделот во трошоците за две (2) 
општини со завршени младински акции, односно Општина Гевгелија со удел од 78,37% и Општина 
Тетово (Градинка „Младост“) со удел од 10,43%. До овој момент, документацијата за уделот во 
трошоците на вклучените општини во 2020 година кои спроведоа младински акции е комплетирана 
за седум (7) од вкупно 10 општини и изнесува 59,02% 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 општински 
стратегии за МИО и младински ангажман во 2020 година. Беа постигнати следниве резултати: 

→ Во општините Сарај и Ѓорче Петров беа организирани онлајн работилници со младите за 
мапирање на младинските интереси. На работилниците учествуваа ученици од избраните 
основни училишта од Општина Сарај („Прпарими“, „Дитурија“ и „Бајрам Шабани“), и од Општина 
Ѓорче Петров („Страшо Пинџур“, „Ѓорче Петров“ и „Јоаким Крчовски“) и преку низа интерактивни 
активности, алатки и групни дискусии имаа можност меѓусебно да се запознаат, да споделуваат 
и разговараат за идеи и да ги дефинираат приоритетите на младите за подобрување на нивните 
локални заедници. Понатаму, учениците добија поддршка и повратни информации од врсниците 
преку споделување и пополнување онлајн прашалници со кои ќе се дефинираат приоритетите 
коишто ќе водат кон младински акции. 

→ Исто така, на 28 октомври 2021 година се одржа онлајн подготвителен состанок за застапување 
со ученици од Општина Сарај. Учениците, групирани во парови од основните училишта 
„Прпарими“, „Дитурија“ и „Бајрам Шабани“  подготвија писмо за застапување во кое се осврнаа 
на предизвиците со кои се соочуваат и понудија одредени решенија. Формалниот состанок за 
застапување во оваа општина ќе се реализира во текот на наредниот период, во согласност со 
општинската агенда. 

→ И на крајот, на 20 октомври 2021 година беше организиран онлајн состанок за застапување со 
ученици и претставници од општина Аеродром. На состанокот присуствуваа ученици од три (3) 
основни училишта, односно „Гоце Делчев“, „Блаже Конески“ и „Ѓорѓија Пулевски“ кои пред 
претставниците на општината ги презентираа нивните идеи и приоритети за подобрување на 
локалната заедница и постигнаа согласност за младинската акција во оваа општина.  



Наставни активности во училиштата 
✓ Во партнерство со Град Скопје и ОБСЕ, проектот продолжи да обезбедува поддршка за избраните 

средни училишта кои реализираат заеднички наставни часови. Училиштата ги подготвија плановите 
за заеднички наставни часови и ги избираа предметите и наставниците кои ќе го продолжат овој 
процес. Со оглед дека некои од наставниците се нови во овој процес, тимот на МИМО, во 
партнерство со Град Скопје и ОБСЕ, започна со подготовки за еднодневна работилница со 
наставниците-реализатори на заеднички наставни часови во учебната 2021/2022 година од осумте 
(8) избрани средни училишта од Град Скопје (односно „Арсени Јовков“, „Боро Петрушевски“, 
„Здравко Цветковски“, „Димитар Влахов“, „Јосип Броз Тито“, „Владо Тасевски“, „Браќа Миладиновци“ 
и „Панче Караѓозов“). 

✓ Во овој период, избраните средни училишта од Град Скопје ја започнаа реализацијата на заеднички 
наставни часови со ученици од различни наставни јазици. Беа реализирани повеќе од 38 заеднички 
часови по различни предмети (спорт и спортски активности, ликовно образование, англиски, 
француски јазик) на кои учествуваа 489 ученици. 

 
 

 

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

Програма за градење капацитети за граѓански етос во училиштата за менторите во средните стручни 
училишта 
✓ Сите ментори ги завршија обуките за ученички иницијативи  наменети за тимовите од средните 

стручни училишта за коишто се назначени. Во текот на месецот, тие континуирано ги поддржуваа 
училишните тимови во нивните првични чекори за планирање на процесот на ученички иницијативи, 
односно подготовка на акционен план, спроведување на фазите за идентификување на локалните 
проблеми/прашања и избор на едно прашање/проблем што би се решило во рамките на 
иницијативата. 

✓ Бројни иницијативи започнаа да се реализираат, како на пр.: донирање книги за училишната 
библиотека, уредување на училишниот двор со употреба на рециклирани материјали, активности за 
подигање на свеста во однос на користењето пластични кеси, интерактивен парк за домашни 
миленици, паметен парк за енергетска ефикасност итн. Досега училиштата не се соочија со 
проблеми во однос на реализацијата на активностите, но некои побараа помош при 
идентификување на чинителите за фазата на застапување. 

 
Ученички иницијативи во основните училишта 
✓ Советниците на БРО кои беа назначени за ментори на училиштата од фаза 3 добија детални 

инструкции за процесот на поддршка на училиштата при спроведувањето на ученички иницијативи. 
Тие, исто така ги добија и онлајн формуларите за известување кои треба да се доставуваат секој 
месец, а некои од советниците веќе го доставија извештајот за октомври.  

✓ 95-те училишта од фаза 3 се во различни фази од реализацијата на ученичките иницијативи. 
Повеќето ги завршија првите фази на идентификување локални проблеми/прашања и избор на тема 
за нивната иницијатива, а некои продолжија со следните фази, т.е. имплементација на нивните 
идеи. 

 
Подобрување на наставата и учењето на граѓанско образование 
✓ Беше подготвен формат за известување во KoBo за набљудување на часовите по граѓанско 

образование во средните стручни училишта, а потоа истиот беше споделен со советниците на БРО, 
одговорни за спроведување на набљудувањето. Советниците започнаа да ги договараат посетите 
на училиштата. 

 
Меѓународни консултанти спроведуваат сеопфатна обука за граѓански етос 
✓ Материјалите од одржаната обука беа споделени со учесниците и беа собрани нивните оценки за 

евалуација на обуката. Сите содржини што беа подготвени од учесниците за време на обуката (за 
време на работа во групи и активностите во Padlet) беа преведени и споделени со консултантите, 
заедно со извештајот за евалуација, со цел да им послужат во подготовката на финалниот 
извештај. Консултантите доставија финален извештај за обуката, како и извештај со препораки што 
се однесуваат на: документи за политики, вредностите како појдовни точки на развој на училиштата, 
мотивирање преку вистинско учество, ставање во употреба на новата алатка за оценување. 

 
Ученички натпревар по ученички иницијативи 
✓ До крајот на периодот за пријавување на натпреварот по ученички иницијативи беа добиени 

апликации од 44 училишни тима коишто беа оценети од тим составен од претставници на МЦГО и 
МОФ. Шест (6) тима беа избрани да учествуваат на ученичкиот натпревар, а врз основа на 
квалитетот на предложената ученичка иницијатива, брзината на регистрација и регионалната 
застапеност на тимовите. Беа одржани два (2) координативни состаноци со тимот на МОФ за да се 
разговара за техничките детали на натпреварот. Шесте (6) избрани училишни тимови беа 
информирани за нивниот избор за учество на ученичкиот натпревар и тие го потврдија своето 
учество. За одлуката беа информирани и тимовите кои не беа избрани. Исто така, беа одржани два 
(2) подготвителни состанока со сите ученици од избраните тимови и одговорните наставници, на 
кои беа информирани за структурата на натпреварот и темите што се опфатени и имаа можност да 
видат пример како изгледаат прашањата. 



✓ Ученичкиот натпревар се одржа на 26 октомври, 2021 година на платформата Zoom. Шест (6) 
ученички тимови од различни училишта одговараа на прашања поделени во четири категории 
според видот и степенот на тежина. Трите (3) тима кои освоија најмногу бодови ќе продолжат во 
следната фаза (втор круг) - каде што ќе имаат можност да презентираат идеја за своја иницијатива 
пред жирито. 

✓ Беше избрано тричлено жири за сесијата за презентирање на идеите, со еден претставник од 
државна образовна институција, еден претставник од локална младинска организација и уште еден 
претставник од младинска меѓународна организација. Членовите на жирито за избор на ученички 
иницијативи беа информирани за процесот, а тимот на проектот им ги достави потребните 
документи. 

✓ Трите (3) победнички тима добија материјали за разработка на идејата за ученичка иницијатива и 
одржаа еден подготвителен состанок за вториот круг од натпреварот. 

 
Политики за обезбедување одржливост 
✓ Тимот на проектот започна со подготовка на методологијата за оценување на граѓанскиот етос во 

училиштата преку разгледување на релевантни меѓународни документи на таа тема. 
 
 
 

 

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 
 

Реновирање на училиштата 
✓ Во овој период беше организиран состанок пред отпочнување на градежните работи со 

претставници на избраната компанија, компанијата за надзор и претставници на тимот за 
реновирање на училиштето во ОУ „Браќа Миладиновци“,Општина Пробиштип, за проектот за 
реновирање „Замена на внатрешната столарија и на влезната врата“. 

✓ Беше организиран технички прием за „Реконструкција на спортска сала“ во ДСУРО „Свети Наум 
Охридски“ во Скопје, „Реконструкција на спортската сала“ во ОУ „Фаик Коница“ во с.  Доброште, 
Oпштина Теарце, „Поставување на нов систем за греење“ во ОУ „Денче Дејаноски“ Oпштина 
Маврово и Ростуше, и „Поставување на нов систем за греење“ во ОУ „Свети Климент Охридски“, 
Општина Охрид. Исто така, директорите на училиштата и извршниот директор на МЦГО потпишаа 
договори за донација. 

✓ На 13 и 14 октомври 2021 година, тимот на проектот организираше две (2) еднодневни работилници 
за градење на капацитети на претставниците на тимовите за реновирање на училиштата (ТРУ) (т.е. 
директорите на училиштата, училишниот технички персонал и секретарите на училиштата) 
наменети за училиштата што беа реновирани во третата и четвртата фаза. Целта на овие 
работилници, што беа фасилитирани од координаторот на Компонента 3 од проектот МИМО и 
надворешен консултант на проектот, Викторија Димитровска, беше да се изградат капацитетите на 
училишниот персонал за процедурите, методите и активностите за одржување на реновираните 
училишта, за одржување на хигиената во училишните згради, како и за стекнување вештини за 
управување со ризици од катастрофи. Учесниците ја оценија работилницата како многу корисна и 
на нивно барање сите материјали (т.е. презентации, анимирани видеа, итн.) беа споделени со нив 
преку е-пошта, за да можат да ги споделат презентираните теми во нивните училишта. 

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

✓ На 12 октомври 2021 година тимот на проектот организираше јавно отворање на понудите за кутии 
за алати за одржување на училишните згради, кои вклучуваат различни алати, хигиенска опрема и 
заштитна опрема. 

✓ Проектот продолжи со документирање на уделот во трошоците (финансиски или во работна рака) 
на училиштата и општините од третата проектна година и овој месец беше евидентиран уделот во 
трошоците на ОУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ од Општина Центар, кој изнесува 61,56% од вкупната 
инвестиција. Со ова е комплетирана документацијата за уделот во трошоците на училиштата и 
општините од третата проектна година во активностите за реновирање за сите 12 училишта и 
општини и истиот изнесува 44,43% од вкупната инвестиција. 

✓ Проектот го документираше и уделот во трошоците од две (2) училишта и општини од четвртата 
проектна година, односно ОУ „Св. Климент Охридски“ во Општина Охрид со удел од 16,40%, и СУ 
„Арсени Јовков“ од Град Скопје со удел од 54,93%. Процентот на удел во трошоците за овие две (2) 
училишта и општини изнесува 30,26% од вкупната инвестиција. 

 


