
Министерство за труд и социјална политика 

Проект за подобрување на социјалните 

услуги (ППСУ) 

Кредит Бр.8902-МК 
 

 
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

за  одржување јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни  

 за проект кој предвидува изградба на нова градинка и презентација на документот од јавен интерес 

- „Првична ограничена оцена за влијание врз животна средина и социјални аспекти”  

во Општина Битола,  

во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ) 

 

 

Со цел зголемување на капацитетите за сместување на деца од предучилишна возраст, 

Министерството за труд и социјална политика, во рамки на ППСУ поддржан од Светска Банка, 

објави јавен повик за аплицирање на проекти од страна на локалните самоуправи и доделување на 

грантови за таа намена. Општина Битола аплицираше со проект за изградба на нова детска 

градинка.  

Согласно Оперативниот прирачник за администрирање на грантови за изградба на предучилишна 

инфраструктура како и Планот за вклучување на засегнати страни, се организира јавна расправа 

од страна на Министерството за труд и социјална политика и Општина Битола. Целта е да се 

информираат граѓаните и засегнатите страни за планираните активности за изградба на нова 

градинка и за таа намена изработениот документ од јавен интерес - „Првична ограничена оцена за 

влијание врз животна средина и социјални аспекти” која содржи анализа на влијанијата врз 

животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од реализација на проектот. 

Документот се става на јавен увид на веб страните на: Министерството за труд и социјална 

политика (https://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspx) и на Општина 

Битола (https://www.bitola.gov.mk/).  

Забелешки или прашања за проектот може да се доставуваат во рок од 14 дена од објавување на 

Известувањето, на следниот линк https://ssip.mtsp.gov.mk/ApplyRequest.aspx или на e-mail: 

viki.nalevska@bitola.gov.mk 

Јавната расправа ќе се реализира он-лајн на 21 декември 2020 (понеделник), во 12 часот. 

Линкот за пристап до истата ќе биде навремено објавен во рамки на ова Известување како и на сајтот на 

Општина Битола (https://www.bitola.gov.mk/) и на сајтот на МТСП (https://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-

podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspx)  
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