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ПРОЦЕДУРА  

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И 

ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 13 октовмри  2017 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРОЦЕДУРА  

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И 

ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 

 

 

Со оваа процедура се уредуваат фазите за избор на општини и општини во 

Градот Скопје во Република Македонија кои ќе влезат во Планот за јавни 

набавки за 2018 година за проширување на  капацитетите на установите за 

згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст  (детски 

градинки/центри за ран детски развој) за  вклучување на поголем број на 

деца од популацијата деца од 0 до 6 години живот со изградба на нови детски 

градинки/центри за ран детски развој како и проширување на постоечките 

капацитети, реконструкција и адаптација  на  други објекти  и за групи во 

други просторни услови, а со цел доближување на јавните детски 

градинки/центри за ран детски развој  до поголем број на население. 

 

 

ПРВА  ФАЗА  

 

– Министерството за труд и социјална политика ќе објави Повик  за 

пројавување на интерес на општините и општините во Градот Скопје во 

Република Македонија за проширување на  капацитетите на установите 

за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст  (детски 

градинки/центри за ран детски развој) за  вклучување на поголем број на 

деца од популацијата деца од 0 до 6 години живот со изградба на нови 

детски градинки/центри за ран детски развој како и проширување на 

постоечките капацитети, реконструкција и адаптација  на  други објекти  

и за групи во други просторни услови  

–  Повикот  за пројавување на интерес ќе  заврши заклучно со 20 ноември 

2017 година 

 

ВТОРА ФАЗА 

 

- Министерството за труд и социјална политика ќе објави Оглас за 

аплицирање на општините и општините во Градот Скопје во 

Република Македонија кои се заинтересирани за проширување на 

капацитетите за опфат на деца од предучилишна возраст, согласно 

утврдени критериуми од Министерството за труд и социјална 

политика  

- Критериумите ќе бидат утврдени најдоцна  до 25-ти ноември 2017 

година 

- Огласот за аплицирање  ќе биде објавен најдоцна до  1 –ви декември 

2017 година и ќе трае до 20 декември 2017 година 

 

 



 

 

ТРЕТА ФАЗА 

 

- Склучување на Договор за деловно-техничка соработка помеѓу 

Министерството за труд и социјална политика и општините и 

општините во Градот Скопје кои аплицирале и доставиле комплетна 

документација согласно утврдените критериуми и ранг листата која 

ќе ја утврди Министерството за труд и социјална политика во 

рамките на утврдените Буџетски средства 

- Ранг листата на општините и општините во Градот Скопје ќе биде 

утврдена во период од 20-ти до 25-ти декември 2017 година 

- Од 26-ти декември 2017 година најдоцна до   1 јануари 2018 година 

треба да заврши фазата за склучување на договорите за деловно-

техничка соработка. 

 

Процедурата стапува во сила со денот на заверка во писарницата на 

Министерството за труд и социјална политика. 

 

 

 

                                                                                                              Министер 

                                                                                             Мила Царовска 

 
Изготвил: Елица Димитровска 

            м-р   Дарка Петрушевска 

 

 


