
 

 

 

 

ЗАПИСНИК  

од јавна расправа за информирање на граѓаните и засегнатите страни за активностите поврзани со 

изградбата на нова градинка во општина Липково и за документот „Првична ограничена оцена на 

влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка”,одржана на 

29. март 2021 година во 13.00 часот, според следниот 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Краток вовед за „Проект за подобрување на социјалните услуги” поддржан од Светска Банка - 

Наташа Тасевска Стојановска, Координатор за администрирање грантови; 

2. Презентација на „Основен проект за изградба на нова детска градинка”–Езерка 

Папастеревска,  архитект; 

3. Презентација на „Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални 

аспекти - изградба на нова градинка” –Зоран Апостолоски, асистент за животна средина и здравје 

и безбедност при работа; 

4. Прашања и одговори во однос на презентираните документи; 

5. Разно. 

Согласно процедурата за вклучување на засегнати страни, детално опишана во „Рамката за 

управување со животна средина и социјални прашања“, документите кои се однесуваат на 

изградба на нова градинка на територијата на општина Липково (населено место Матејче),на 

22.03.2021 година беа објавени на веб-страниците на: Министерството за труд и социјална 

политика (http://www.mtsp.gov.mk/), Општина Липково (https://komunaelikoves.gov.mk/faqja/) и 

Проектот за подобрување на социјални услуги (http://www.ssip.mk/). 

Целта беше заинтересираните страни да се запознаваат со планираните проектни активности и 
притоа да им се овозможи да ги дадат своите коментари, предлози и забелешки, преку 
механизмот за адресирање поплаки https://www.ssip.mk/tvoe-prashanje/ . Дополнително, покана 
за учество на јавната расправа беше испратена до листа на контакти (НВО-а, претставници на 
општината, од основни училишта и градинки, како и до медиуми). На пријавените лица им беше 
препратен линк за пристап до јавната расправа, која заради заштита од Ковид-19 се одржа преку 
платформата „Зум“ (линк: https://zoom.us/j/91096605729) 
Прилог 1 - Покана за учесници на јавна расправа; Прилог 2- Покана за медиуми; Прилог 3 - Листа 

на пријавени учесници; Прилог 4 –Фотографии од јавната расправа; Прилог 5 - Соопштение за 

медиуми. 

* * * 

http://www.mtsp.gov.mk/
https://komunaelikoves.gov.mk/faqja/
http://www.ssip.mk/
https://www.ssip.mk/tvoe-prashanje/
https://zoom.us/j/91096605729


 
Јавната расправа започна во 13.00 часот, со воведните презентации предвидени со дневниот ред. 

Во делот на сесијата за прашања и одговори,од страна на Осман Зендели (Osman Zendeli), помлад 

соработник од општина Липково,беа поставени четири прашања на кои одговори Наташа Тасевска 

Стојановска, координаторка за администрирање на грантови. 

Прашање 1: Кога се очекува да започнат градежните работи на новата детска градинка? 

Одговор 1:Според процедурата, јавната расправа за активностите поврзани со изградбата 

на нова градинка во општина Липково трае најмалку три недели. Во овој период граѓаните 

и заинтересираните страни можат да се информираат за сите аспекти поврзани со 

реализацијата на овој проект, како и да достават своите коментари и забелешки. Откако ќе 

заврши јавната расправа, Министерството за труд и социјална политика треба да склучи 

Договор за грант за изградба на новата детска градинка со Општината Липково. 

Паралелно, се објавува и тендер (јавен повик) за избор на најповолна понуда за изведувач 

на градежните работи. Според досегашното искуство, целокупната оваа постапка би 

требало да трае до три до четири месеци, по што би можело да започнат градежните 

работи.    

Прашање 2: По која процедура ќе се изврши изборот на изведувач на градежните работи 

на објектот? 

Одговор 2: Изборот на изведувач на градежните работи на објектот ќе се врши според 

процедурата пропишана од Светска банка. 

Прашање 3:Колку се очекува да трае изградбата на новата детска градинка? 

Одговор 3: Градежните работи на објектот се очекува да траат од 16 до 18 месеци и ќе се 

одвиваат според сите стандарди, вклучувајќи ги и мерките за заштита на животната 

средина и протоколите за заштита од Ковид-19. 

Прашање 4: Колкав ќе биде капацитетот за сместување на деца во новата градинка и за 

која возрасна група ќе биде наменета оваа градинка? 

Одговор 4: Новата градинка во населеното место Матејче ќе биде со капацитет за 

згрижување на 102 деца од 0 до 6 години. 

По завршување на јавната расправа беше дистрибуирано соопштение за медиумите.   

 

 

  



 
 

ПРИЛОГ 1: Покана за учесници на јавна расправа 

 

Почитуван/а, 

Задоволство ни е да Ве поканиме на јавна расправа за активностите поврзани со изградбата на 

нова градинка во општина Липково, што ќе се одржи на 29. март 2021 година (понеделник) со 

почеток во 13.00 часот, преку интернет платформата ЗУМ (ZOOM).  

За да учествувате во расправата, неопходно е да го пополните едноставниот формулар за 

пријавување, достапен на следниот линк - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNm_OO-

g38USqshE3nS5vbVCHEK3TKfaupJl1sdxXo36CTAw/viewform. Откако ќе го пополните и испратите 

формуларот, администраторот ќе Ви достави линк од платформата ЗУМ за учество на настанот. 

ЗУМ-линкот ќе ви биде испратен на е-мејл адреса која Вие ќе ни ја доставите. 

Јавната расправа е во организација на Министерството за труд и социјална политика на Република 

Северна Македонија и Општина Липково и ќе биде отворена за медиумите. Таа има за цел 

информирање на граѓаните и засегнатите страни за проектот кој предвидува изградба на нова 

градинка на територијата на општина Липково, при што ќе се презентира и документот „Првична 

ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова 

градинка” којшто веќе е ставен на јавен увид преку веб-страниците на Општина Липково 

(https://komunaelikoves.gov.mk/faqja/) и на Проектот за подобрување на социјалните услуги 

(www.ssip.mk). 

Покрај информирањето за досегашните и идните активности околу изградбата на новата 

градинка, преку оваа јавна расправа се очекува да се добијат и корисни повратни информации и 

мислења од страна на сите засегнати страни и од граѓаните, со цел да се унапреди квалитетот на 

целиот проект. Затоа, Ве повикуваме активно да учествувате во јавната расправа со свои мислења 

и сугестии. 

Новата детска градинка е предвидено да се гради во селото Матејче и ќе биде со капацитет за 

згрижување на 102 деца, на возраст од 0 до 6 години. Изградбата на новата градинка е во рамки 

на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ) на Министерството за труд и социјална 

политика (МТСП) поддржан од Светска Банка, чија цел е проширување на пристапот и 

подобрување на квалитетот во системот за згрижување и воспитание на децата од предучилишна 

возраст. 

Со почит, 

Министерство за труд и социјална политика 
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ПРИЛОГ 2: Покана за медиуми 

 

Покана за медиумите 

 

Почитувани, 

Ве покануваме да ја проследите јавната расправа за активностите поврзани со 

изградбата на нова градинка во општина Липково, што ќе се одржи на 29. март 2021 

година(понеделник) со почеток во 13.00 часот. 

На расправата ќе може да се вклучите преку платформата ЗУМ, на следниот линк: 

https://zoom.us/j/91096605729 . 

Јавната расправа е во организација на Министерството за труд и социјална политика и 

Општина Липково и има за цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за 

проектот кој предвидува изградба на нова градинка на територијата на општина Липково 

(во с. Матејче), при што ќе се презентира и документот „Првична ограничена оцена на 

влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка”. 

Изградбата на новата градинка е во рамки на Проектот за подобрување на социјалните 

услуги (ППСУ) на Министерството за труд и социјална политика (МТСП), поддржан од 

Светска Банка, чија цел меѓу другото е и проширување на пристапот и подобрување на 

квалитетот во системот за згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст.  

 

Со почит, 

Министерство за труд и социјална политика 

Општина Липково 

 

  

https://zoom.us/j/91096605729


 
 

ПРИЛОГ 3: Листа на пријавени учесници на јавната расправа 

 

Име и презиме Организација/Институција/Компанија Занимање  

Оsman Zendeli Општина Липково  Помлад соработник  

Хhezmi Musliji Општина Липково  Дипломиран економист 

Feim Selmani Општина Липково  Овластен градежен инспектор 

Газменд Бакији Општина Липково  Советник - Овластен комунален 
инспектор 

Bashkim Ademi  Општина Липково  Административен службеник 

Valon Mustafa Општина Липково  Информатичар 

Vaxhid Alija Општина Липково  Виш соработник за јавни набавки 

Armend Iseni  Институт за јавно здравје  Дипл. инж. по информатика 

Murtez Ismaili Центар за социјална работа Адвокат  

Jetmir Iseni Општина Липково  Архитект 

Dije Arifi Општина Липково  Архитект 

Albina Ibraimi Универзитет на ЈИ Европа Студент 

Стефан 
Велковски  

Екомозаик    

МИА Македонска информативна агенција  новинар 

 

 

  



 
 

ПРИЛОГ 4: Фотографии од јавната расправа. 

 

 

 

 

  

  

  

  



 
 

ПРИЛОГ 5: Соопштение за медиуми  

СООПШТЕНИЕ  

Јавна расправа за изградба на нова градинка во Матејче, општина Липково 

Скопје, 29.03.2021 – Учесниците на јавната расправа, која заради заштита од Ковид-19 се одржа 

преку видео врска, имаа можност да се запознаат со проектот за изградба на нова детска 

градинка на територијата на општина Липково.  

Конкретно, новата градинка ќе се гради во населеното место Матејче и ќе биде со капацитет за 

згрижување на 102 деца до 6 години. На јавната расправа заинтересираните  граѓани и 

претставниците на засегнатите страни детално се запознаа со графичкиот план на објектот, описот 

на локацијата каде ќе биде изграден, неговиот капацитет, како и со предвидените проектни и 

градежни активности кои се детално опишани во документот „Првичната ограничена оценка за 

влијание врз животната средина и социјалните аспекти при изградба на нова градинка во општина 

Липково“. 

„Оваа дискусија беше добра можност граѓаните и сите директно засегнати страни да ги добијат 

основните информации, како и одговорите на нивните прашања во врска со реализацијата на 

изградбата на детската градинка. Истовремено, ова беше одлична можност да се слушнат нивните 

мислења и предлози за евентуални подобрувања на проектот. Особено радува фактот дека сите 

ученици во јавната расправа ја поздравија реализацијата на овој проект со кој општината Липково, 

во која според последните статистички податоци има околу 2200 деца на возраст до 6 години, за 

првпат ќе добие детска градинка“, изјави Наташа Тасевска Стојановска, претставник на Проектот 

за подобрување на социјалните услуги. 

Изградбата на новата градинка во Матејче е дел од Компонентата 2 од Проектот за подобрување 

на социјалните услуги (ППСУ) на Министерството за труд и социјална политика, што е поддржан 

од Светска Банка, а чија цел е проширување на пристапот и подобрување на квалитетот во 

системот за згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст. Во рамки на оваа 

компонента, во тек се активности за изградба на нови и адаптација на постоечки установи за 

згрижување на деца од предучилишна возраст во 17 општини ширум земјата кои доставија свои 

апликации. Откако ќе бидат изградени, новите детски градинки ќе обезбедат дополнителни 7500 

места за згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст.  

Повеќе информации за активностите во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги 

(ППСУ) можат да се најдат на: www.ssip.mk 

 

 

http://www.ssip.mk/

