
 

 

 

 

ДО: 

Градоначалник на Општина Прилеп 

Ул. „Прилепски бранители“ бб 

7500, Прилеп 

Совет на Општина Прилеп 

Ул. „Прилепски бранители“ бб 

7500, Прилеп 

01 февруари 2023 година 

ПРЕДМЕТ: ПЕТИЦИЈА за исполнување на ветените активности за изградба/доградба и пуштање во 

употреба на новите капацитети за предучилишна возраст 

ОД: Потпишани лица, родители и поблиско семејство на деца од предучилишна возраст од општина 

Прилеп  

ПРЕКУ: Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т., Прилеп 

 

Почитувани, 

 Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. од Прилеп во изминатиот 

период (ноември 2022 – април 2023 година) го спроведува проектот: „Граѓански ангажман за 

подобра иднина“, чија главна цел е зголемено политичко учество на граѓаните заради исполнување 

на ветените програми и проекти од страна на локалната власт кои се предвидени со работниот план 

и Буџетот на ЕЛС Прилеп за 2022 година.  

Оваa петиција е всушност барање за итно решавање на проблемот со недостиг на детски 

градинки на територијата на општина Прилеп од страна на погоре именуваните, согласно 

надлежностите за преземање на мерки за соодветна социјална заштита и заштита на децата, 

одржување и сопственост на детски градинки кои се предвидени со Законот за локална самоуправа1 

и Статутот на Општина Прилеп2. Со оваа петиција, родителите и поблиското семејство на деца од  

предучилишна возраст од општина Прилеп бараат исполнување на предизборните ветувања на  

                                                      
1 Листа на надлежности, Закон за локалната самоуправа, Сл. весник на РСМ бр. 5 од 29.01.2022 година, (чл.22, ст.1, т.7) 
2 Надлежност на општината – Општа надлежност, Статут на Општина Прилеп од 14.07.2003 година, (чл.14, т.7) 



 

 

 

 

Градоначалникот и Советот на Општина Прилеп, а кои се однесуваат на доградба/изградба на три 

нови капацитети за предучилишна возраст (детски градинки) на територијата на општина Прилеп.  

Имено, во предизборната кампања, актуелниот Градоначалник Борче Јовчески и Советот на 

Општина Прилеп ветија довршување на изградбата на градинката во населба Точила која беше 

започната од претходната локална власт во април 2021 година, изградба на нова градинка во 

населбата Кузман 2, како и пренамена на дел од ООУ Кочо Рацин во детска градинка3. Со овие три 

активности беше најавено дека ќе се реши проблемот со недостатокот на капацитети за згрижување 

за децата кои живеат во урбаните средини на општина Прилеп. Доизградбата на градинката во 

населба Точила беше предвидена со Буџетот на ЕЛС Прилеп за 2022 година4, но и со новиот Буџет 

за 2023 година5 со вкупно 44.423.000 денари и истата требаше да започне со работа во септември 

2022 година, додека изградбата на нова градинка во населба Кузман 2, како и пренамената на дел 

од просториите на основното училиште Кочо Рацин не беа опфатени со Буџетот за 2022 година. 

Градинката во населбата Точила иако веќе целосно изградена, сеуште не е започната со работа, а 

дополнително нема никакви поместувања во однос на преостанатите два капацитети и покрај 

фактот што повеќе од 300 деца од општина Прилеп имаат потреба и се ставени на листа на чекање 

за згрижување во предучилишна установа.  

Од почетокот на спроведувањето на иновативната иницијатива, Станица П.Е.Т. одржа три 

форуми во заедницата со цел идентификување на проблемот и актуелизирање на прашањето за 

изградба на детски градинки во општина Прилеп, на кои учество зедоа околу 50 граѓани – родители 

и поблиско семјество на деца во предучилишна возраст кои очекуваат вклучување на нивните деца 

во градинка, при што околу 25 беа лица во социјален ризик, односно лица од семејства со 

минимални примања. За време на форумите беше истакнато дека недостигот на детски градинки 

влијае штетно на нив, на целото нивно семејство, но и на општеството во целина со оглед на тоа 

што тие не можат да ги остваруваат секојдневните работни обврски, а со тоа ја доведуваат во 

прашање и егзистенцијата на целото семејство. Исто така, наведоа дека нивните деца се чувствуваат  

                                                      
3 Изборна програма, https://vmro-dpmne.org.mk/wp-content/uploads/prilep-2021.pdf  (стр. 29) 
   Изјава https://infokompas.com.mk/2021izjava, 02.10.2021 

4 Буџет на Општина Прилеп за 2022 година, Изградба на градинка во населба Точила, стр. 33 
5 Буџет на општина Прилеп за 2023 година, Изградба на градинка во населба Точила, стр. 21 

https://vmro-dpmne.org.mk/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%9F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-2021.pdf
https://infokompas.com.mk/2021/10/02/%D1%98%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD-2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE/


 

 

 

 

дискриминирани во однос на другите кои на било кој начин обезбедиле место во градинка. 

Зборуваа и за тоа колку процесот на примање во градинка е партизиран и политизиран, што ги 

прави посебно револтирани. 

Сумирано, препораките на граѓаните по однос на проблемот се следните: 

1. Отворање на нови детски градинки, односно:  

- Во најскоро време пуштање во употреба на новоизградената детска градинка во населба 

Точила, обезбедување на сите потребни работни дозволи, започнување со процес на јавни 

набавки за потребните материјали за работа, подготовка на план за реализација, 

конкретизирање на датумот на отпочнување со работа на градинката и јавно објавување на 

истиот на официјалната веб страна на општината, јавно објавување на оглас за вработување 

на соодветен кадар, формализирање на соработката со Министерството за труд и социјална 

политика во интерес на завршување на проектот и пуштање во употреба на градинката за 

која чекаат повеќе од 300 деца од предучилишна возраст од општина Прилеп; 

- Изградба на нова градинка во населбата Кузман 2, како што беше ветено во предизборната 

кампања и предвидување на истата во Буџетот за 2024 година, или ребалансот на Буџетот 

на Општина Прилеп за 2023 година и 

- Пренамена на дел од просториите на ООУ Кочо Рацин во детска градинка, како што беше 

ветено во предизборната кампања и предвидување на истата во Буџетот за 2024 година, 

или ребалансот на Буџетот на Општина Прилеп за 2023 година. 

2. Зголемување на капацитетите на веќе постојните градинки, отворање на нови групи, 

вработување на нов персонал како би се обезбедил квалитетен едукативен процес. 

За таа цел, оваа петиција се поднесува согласно законската легислатива во нашата држава, 

а врз основа на обезбедување на соодветна социјална заштита и заштита на децата, одржување и 

сопственост на детски градинки кои се предвидени со чл. 22, ст. 1, т.7 од Законот за локална 

самоуправа6 и чл. 14, т.7 од Статутот на Општина Прилеп7. 

Оттука, очекуваме од Градоначалникот и Советот на Општина Прилеп да се посветат на 

заложбите и ветувањата дадени во предизборната кампања, како и во Буџетот за 2022/2023 година  

                                                      
6 Листа на надлежности, Закон за локалната самоуправа, Сл. весник на РСМ бр. 5 од 29.01.2022 година, (чл.22, ст.1, т.7) 
7 Надлежност на општината – Општа надлежност, Статут на Општина Прилеп од 14.07.2003 година, (чл.14, т.7) 



 

 

 

 

за што се обраќаат до Вас како примарно надлежни за решавање на овој проблем со барање за 

изградба/доградба, како и пуштање во употреба на нови капацитети за предучилишна возраст, 

согласно законските можности, како и преземање на дејствија и неодложни мерки со цел 

обезбедување на соодветна социјална заштита и заштита на децата. 

Ве молиме во најбрз можен рок да не известите за мерките кои ќе се превземат за да се 

реши проблемот со недостиг на детски градинки во општина Прилеп. 

Со почит, 

Родители и поблиско семејство на деца во предучилишна возраст од општина Прилеп 

 

Лице за контакт: 

Маја Петанческа 

Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. 

Ул. „Прилепски бранители“ бр. 24/1 , мезанин 

7500, Прилеп 

E-пошта: stanicapet@gmail.com 

           maja_stevanovska@hotmail.com  

Телефон: 076/278-753                                                            

 

 

 

*Прилог: Листи со потписи од родители и поблиско семејство на деца од предучилишна 

возраст од општина Прилеп 

 

 

 

Активностите се спроведуваат во рамките на проектот „Поддршка на изборни реформи” на 

Владата на Швајцарија, имплементиран од Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС). 

Искажаните ставови, мислења и содржини не мора да ги отсликуваат ставовите на донаторот, 

проектот или имплементаторот. 
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