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54. Одлука за одрредување вредности на градежно неизградено
земјиште за градот Прилеп и селата во Општина Прилеп и за одредување на
почетни вредности на земјоделско земјиште по катастарски
општини..........
.........Стр
......... Стр.12
Стр.12.12- 12/2008
55. Одлука за определување на пасивните места во Општина Прилеп
кои се ослободени од плаќање на комунална такса. .........Стр
......... Стр.16
Стр.16.16- 12/2008
56. Одлука за донесување измени и дополнувања на ГУП на град
Прилеп, за дел од УЕ бр. 1 и 2, урбан блок 1/4 и 2/4, со површина на
планскиот опфат 58,40 ха............................
............................ Стр.17
Стр.17.17- 12/2008
57. Одлука за утврдување Нацрт измени и дополнувања на Генерален
урбанистички план на град Прилеп за урбана единица 1, урбани блокови 1/5,
1/6, 1/7 и 1/8 во Прилеп.........
.........................
.........................Стр
................. Стр.19
Стр.19.19- 12/2008
58. Одлука за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за УАЕ
бр. 11, урбан блок 11/2-дел, плански опфат “А”, во Прилеп.......
.....Стр
..... Стр.21
Стр.21.21-12/2008
59. Одлука за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за УАЕ
бр. 11, урбан блок 11/3-дел, плански опфат “А1” и “А2”, во Прилеп........
.......Стр
....... Стр.
Стр. 2323 12/2008
60.Одлука за одржување на јавната чистота во Општина Прилеп.
........Стр
........ Стр.28
Стр.28.28- 12/2008
61. Одлука за донесување на Урбанистички план вон населено место за
изградба на стопански комплекс - погон за монтажа на електрични машини и
индустриски работи во М.В. “Разлеиште”, КО Варош, на Регионалниот пат Р-516,
Прилеп - Крушево, во Општина Прилеп................Стр.6
Стр.6Стр.6- 13/2008
62. Одлука за донесување на Урбанистички план вон населено место за
изградба на стопански комплекс - погон за преработка на шумски
плодови,овошје и зеленчук во М.В. “Долно Садово”, КО Прилеп, во Општина
Прилеп....Стр.9
Стр.9Стр.9- 13/2008
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63. Одлука за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план за УАЕ
бр. 5, урбан блок 5 - дел, плански опфат “А”, во Прилеп.....Стр.11
Стр.11Стр.11- 13/2008
64. Одлука за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план за УАЕ
бр.11, урбан блок 11/2 - дел, плански опфат - блок “1”, во Прилеп.....Стр.13
Стр.13Стр.13- 13/2008
65. Одлука за утврдување Нацрт - Урбанистички план вон населено
место за изградба на стопански комплекс со пратечки содржини - изложбенопродажен салон за автомобили и сервис во М.В. “Мерите” , КО Прилеп, во
Општина Прилеп....Стр.15
Стр.15Стр.15- 13/2008
66. Одлука за одобрување на Барањето на средства на МЗ “Тројаци” за
изградба на водоводот во с. Дрен....... Стр.20Стр.20-13/2008
67. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина
“Прилеп” во името на “Лајонс клуб.............Стр.21
Стр.21Стр.21- 13/2008
68. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина
“Прилеп” во името на Здужението - Вокален октет...........Стр.21
Стр.21 - 13/2008
69. Одлука за користење на мобилни телефонски линии......Стр.23
Стр.23Стр.2313/2008
70. Одлука за усвојување на иницијативата за подготовка на приоритетен
проект на Општина Прилеп............Стр.
...........Стр. 99- 15/2008
РЕШЕНИЈА
1. Решение за усвојување на Годишниот оперативен план за работа –
планирани активности во 2008 година на ЈП за просторни и урбанистички
планови – Прилеп. ...........Стр.23...........Стр.23 - 2/2008
2. Решение за усвојување на Финансовиот план и Инвестиционата
Програма на ЈКП “Пазари” – Прилеп за 2008 година....Стр.23
...Стр.23...Стр.23- 2/2008
3. Решение за усвојување на Програмата за работа и развој,
Финансискиот план и Инвестиционата програма на ЈКП “Водовд и
канализација” – Прилеп за 2008 година ........Стр.25........Стр.25- 2/2008
4. Решение за усвојување на Финансискиот план на СОУ “Орде
Чопела” – Прилеп, за 2008 година............Стр.25
............Стр.25............Стр.25 - 2/2008
5. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Блаже
Конески” Прилеп, за 2008 година...........Стр.26
..........Стр.26..........Стр.26- 2/2008
6. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Гоце Делчев” Прилеп, за 2008 година.......Стр.26
......Стр.26......Стр.26- 2/2008
7. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Климент
Охридски” - Прилеп, за 2008 година............Стр.27
....Стр.27....Стр.27- 2/2008
8. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Рампо
Левката” - Прилеп, за 2008 година.........Стр.27
........Стр.27........Стр.27- 2/2008
9. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Добре
Јованоски” - Прилеп, за 2008 година.............Стр.27
............Стр.27............Стр.27- 2/2008
10. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Страшо
Пинџур” с. Мало Коњари, за 2008 година..........Стр.28
.........Стр.28.........Стр.28- 2/2008
11. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Кирил и
Методиј” с. Канатларци, за 2008 година........Стр.28
.......Стр.28.......Стр.28- 2/2008
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12. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Круме
Волнароски” с. Тополчани, за 2008 година..............Стр.29
.............Стр.29.............Стр.29- 2/2008
13. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОМУ “Ордан
Михајлоски – Оцка” - Прилеп, за 2008 година........Стр.29
.......Стр.29.......Стр.29- 2/2008
14. Решение за усвојување на Финансискиот план на ЈОУ Детска
градинка “Наша иднина” – Прилеп, за 2008 година.......Стр.29
......Стр.29......Стр.29- 2/2008
15. Решение за усвојување на Програмата за реализација на дејноста
за 2008 година и Финансискиот план за 2008 година на ЈОУ Градска
библиотека “Б. Талески”– Прилеп..... Стр.30Стр.30- 2/2008
16. Решение за усвојување на Оперативниот план на ЈКП “Комуналец”
– Прилеп за 2008 година...........Стр.35
..........Стр.35..........Стр.35- 2/2008
17. Решение за усвојување на Оперативниот план на ДООЕЛ
“Терминал - Комуналец” – Прилеп за 2008 година........Стр.36
.......Стр.36.......Стр.36- 2/2008
18. Решение за усвојување на Финансовиот план на ЈКП “Комуналец”
– Прилеп за 2008 година........Стр.36
.......Стр.36.......Стр.36- 2/2008
19. Решение за усвојување на Финансовиот план на ДООЕЛ “Терминал
- Комуналец” – Прилеп за 2008 година..........Стр.36
.........Стр.36.........Стр.36- 2/2008
20. Решение за давање согласност на Одлуките број 02-108/1-7 од
27.12.2007 година и број 02-27/1-2 од 25.01.2008 година, за изменување и
дополнување на Одлуката за утврдување на надомест на пазарните услуги,
број 02-179/1-3 од 01.12.2006 година.......
......Стр.
...... Стр. 1717- 3/2008
21. Решение за разрешување и избор на член на Комисијата за
општествени дејности на Советот на општина Прилеп......
.....Стр.
..... Стр. 1818-3/2008
22. Решение за разрешување и избор на член на Комисијата за
одбележување на значајни настани, личности и празници на Советот на
општина Прилеп. .....Стр.
..... Стр. 1919-3/2008
23. Решение за разрешување и избор на член на Советот кој
присуствува при склучување на бракови во МК Витолиште, МК Тополчани и
МК Канатларци. ..Стр.
.. Стр. 1919-3/2008
24. Решение за дополнување на Решението за именување на членови
на Комисиијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот
при прометот............
...........Стр.
........... Стр. 2020-3/2008
25. Решение за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот
за работењето на ЈКП “Водовод и канализација” - Прилеп за 2007
годи.....................
.....................Стр
..................... Стр.8
Стр.8.8-4/2008
26. Решение за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот
за работењето на ЈКП “Пазари” - Прилеп за 2007 година.....Стр
.. Стр.10
Стр.10.10-4/2008
27. Решение за усвојување на Извештајот за реализација на
Оперативниот план на ЈКП “Комуналец” - Прилеп за 2007 година....
...Стр
...Стр.10
Стр.10.104/2008
28 Решение за давање согласност на Завршната сметка на ЈКП
“Комуналец” - Прилеп за 2007 година.......
......Стр
...... Стр.11
Стр.11.11- 4/2008
29. Решение за давање согласност на Завршната сметка на “Терминал Комуналец” ДООЕЛ - Прилеп за 2007 година...............
.................
.............. ...Стр
... Стр.11
Стр.11.11- 4/2008
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30. Решение за давање согласност на Извештајот за финансиското
работење на ЈП за ПУП - Прилеп за 2007 година.....
....Стр
.... Стр.12
Стр.12.12- 4/2008
31. Решение за усвојување на Годишниот извештај за настанатите
пожари и други непогоди за 2007 година.........
........Стр
........ Стр.12
Стр.12.12- 4/2008
32. Решение за разрешување и именување членови на Општинскиот
совет за безбедност на сообраќајот на патиштата......
.....Стр
..... Стр.13
Стр.13.13 -4/2008
4/2008
33.Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОУ “Ристе
Ристески - Ричко” - Прилеп за 2007 година...............
..............Стр
.............. Стр.2
Стр.2.2- 5/2008
34. Решение за усвојување на Извештајот за работата на ЈОУ Градска
библиотека “Борка Талески - Прилеп во текот на 2007 година....
...Стр
... Стр.2
Стр.2.25/2008
35. Решение за давање согласност на Финансискиот извештај на ЈОУ
Градска библиотека “Борка Талески - Прилеп за 2007 година....
...Стр
... Стр.3
Стр.3.3 -5/2008
36. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Кире
Гаврилоски - Јане” - Прилеп за 2007 година. ..........................Стр
.......................... Стр.3
Стр.3.3- 5/2008
37. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Кочо
Рацин” - Прилеп за 2007 година. ...............................................Ст
............................................... Стр
Ст р.4.4-5/2008
38. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Круме
Волнароски” с. Тополчани, за 2007 година. .........................Стр
......................... Стр.4
Стр.4.4-5/2008
39.Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ
“Страшо Пинџур” с. Мало Коњари, за 2007 година. .........................Стр
......................... Стр.5
Стр.5.5- 5/2008
40. Решение за формирање Одбор за вршење контрола на
материјално - финансиското работење на ЈОУ Градска библиотека “Борка
Талески” - Прилеп. ..............Стр
.............. Стр.5
Стр.5.5-5/2008
41. Решение за констатирање престанок на мандат на член на
Советот...............
.............. Стр. 11- 6/2008
42. Решение за верификација на мандат на наредниот кандидат од
листата на кандидати од ВМРО - ДПМНЕ+ за остатокот на мандатот на
Советот. ............................... Стр. 22- 6/2008
43. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОУ
Гимназија “Мирче Ацев” - Прилеп за 2007 година.......
...... Стр. 2727- 6/2008
44. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОЕПТУ
“Кузман Јосифовски - Питу” - Прилеп за 2007 година.......Стр.
......Стр. 2727- 6/2008
45. Решение за давање согласност на Годишниот извештај и
Годишната сметка на ЈОУ Детска градинка “Наша Иднина” - Прилеп за 2007
година. ...........................................
..................... ...................... Стр. 2828- 6/2008
46. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОУ “
Ѓорче Петров” - Прилеп за 2007 година.....
.... Стр. 2828- 6/2008
47. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “ Гоце
Делчев” - Прилеп за 2007 година.......
...... Стр. 2828- 6/2008
48 Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Рампо
Левката” - Прилеп за 2007 година......
..... Стр. 2929- 6/2008
49. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Добре
Јованоски”-Прилеп, за 2007 година......
..... Стр.29Стр.29- 6/2008
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50 Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Кирил
и Методиј” с.Канатларци, за 2007 година....
... Стр. 3030- 6/2008
51. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОМУ “
Ордан Михајлоски - Оцка” - Прилеп за 2007 година....
... Стр. 3030- 6/2008
52. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОУ “Орде
Чопела” - Прилеп..............
............. Стр. 44- 7/2008
53. Решение за разрешување и именување претседтел на Комисијата
за Статут и прописи...................
.................. Стр. 44- 7/2008
54.Решение за разрешување и именување член на Комисијата за
мандатни прашања, избори и именување...........
.......... Стр. 55- 7/2008
55. Решение за разрешување и именување претседател на Комисијата
за елементарни непогоди. ......... Стр. 55- 7/2008
56. Решение за разрешување и именување претседател на Комисијата
за месна самоуправа.................
................ Стр. 66- 7/2008
57. Решение за разрешување и именување претседател на Советот за
заштита на потрошувачите......
..... Стр. 66-7/2008
58. Решение за усвојување на Измените и дополнувањата на
Оперативниот План за работа на ЈКП “Комуналец” - Прилеп во 2008
година........
..... Стр. 88- 8/2008
59. Решение за именување експерт за учество во работата на
Комисијата за спроведување на постапка за јавно приватно партнерство за
изградба на објект за јавна авобуска станица во Прилеп..........
.......... Стр. 1010- 8/2008
60. Решение за разрешување и именување членови на Комисијата за
утврдување напазарната вредност на недвижниот имот при
прометот.......Стр.
......Стр. 1111- 8/2008
61 Решение за формирање Комисија за изготвување процена на
загрозеност од природни непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии и
други несреќи за подрачјето на Општина Прилеп..........
.......... Стр. 8- 9/2008
62. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈОУГД
“Наша Иднина”- Прилеп, во 2007/2008 година.......Стр.
Стр. 99- 10/2008
63. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “
Кире Гаврилоски-Јане” во учебната 2007/2008 година............. Стр. 99-10/2008
64. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “
Блаже Конески” во учебната 2007/2008 година...... Стр. 1010- 10/2008
65. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “ Гоце
Делчев” во учебната 2007/2008 година............Стр.
Стр. 1010- 10/2008
66. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “
Добре Јованоски” во учебната 2007/2008 година.......Стр.
Стр. 1111- 10/2008
67. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “
Рампо Левката” во учебната 2007/2008 година......Стр.
Стр. 1111- 10/2008
68. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “ Кочо
Рацин” во учебната 2007/2008 година..........Стр.
Стр. 1212- 10/2008
69. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОМУ
“Ордан Михајлоски-Оцка “ во учебната 2007/2008 година......Стр.
Стр. 1212- 10/2008
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70. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “
Страшо Пинџур”с.Мало Коњари, во учебната 2007/2008 година.... Стр. 121210/2008
71. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “
Кирил и Методиј”с.Канатларци, во учебната 2007/2008 година.........Стр.
Стр. 131310/2008
72. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “
Круме Волнароски”с.Тополчани, во учебната 2007/2008 година......Стр.
Стр. 131310/2008
73. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОУ “ Ѓорче
Петров” - Прилеп, за учебната 2007/2008 година. ...............................Стр
.............................. .Стр 99- 11/2008
74. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ “ Ѓорче
Петров” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година. ...............................Стр 99- 11/2008
75. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОЕПТУ
“Кузман Јосифовски -Питу” во учебната 2007/2008 година.......Стр
......Стр 99- 11/2008
76. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОЕПТУ
“Кузман Јосифовски - Питу” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година........Стр
.......Стр 101011/2008
77. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОУ “Ристе
Ристески - Ричко” - Прилеп, во учебната 2007/2008 година. ..........Стр 1010- 11/2008
78.Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ “Ристе
Ристески - Ричко” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година. ...........Стр 1111- 11/2008
79. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОУ
Гимназија “Мирче Ацев” - Прилеп, во учебната 2007/2008 година..............Стр
.............Стр 111111/2008
80. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ
Гимназија “Мирче Ацев” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година.......Стр
......Стр 121211/2008
81. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОУ “Орде
Чопела” - Прилеп, во учебната 2007/2008 година..............................Стр
.............................Стр 1212- 11/2008
82. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ “Орде
Чопела” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година .............................Стр 1212- 11/2008
83. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “Климент
Охридски” - Прилеп, во учебната 2007/2008 година....................Стр
...................Стр 1313 - 11/2008
84. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “ Климент
Охридски” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година......................Стр
.....................Стр 1313 - 11/2008
85. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Рампо
Левката” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година...........................Стр
.........................Стр 1414- 11/2008
86. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Добре
Јованоски” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година........................Стр
.......................Стр 1414- 11/2008
25. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Кочо
Рацин” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година.................................Стр
................................Стр 1515- 11/2008
87. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Кире
Гаврилоски - Јане” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година.............Стр
............Стр 1515 - 11/2008
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88. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Гоце
Делчев” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година. .............................Стр 1515- 11/2008
89. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Блаже
Конески” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година. ........................Стр 1616- 11/2008
90. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОМУ “Ордан
Михајлоски - Оцка” - Прилеп, за учебната 2008/2009 год...............Стр
..............Стр 1616- 11/2008
91. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Кирил и
Методиј” с. Канатларци, за учебната 2008/2009 година...............Стр
..............Стр 1717- 11/2008
92. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Страшо
Пинџур” с. Мало Коњари, за учебната 2008/2009 година..............Стр
.............Стр 1717- 11/2008
93. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Круме
Воланароски” с. Тополчани, за учебната 2008/2009 година....
............Стр
.... ........Стр 1818- 11/2008
94. Решение за именување членови на Одборот на корисници на вода на
Водостопанство “Прилепско поле” - Прилеп............Стр
...........Стр 1818- 11/2008
95. Решение за разрешување и именување членови на Комисијата за
утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот при прометот.......Стр
......Стр 222211/2008
96.. Решение за давање согласност на Одлуката за престанување на
Друштвото “Ниско градба - ВИК” ДООЕЛ - Прилеп. ................Стр
................ Стр.24
Стр.24.24-12/2008
97. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУ
Детска градинка “Наша иднина” - Прилеп, за учебната 2008/2009
година...............
..............Стр
.............. Стр.25
Стр.25.25- 12/2008
98.Решение за давање согласност на СОУ “Ристе Ристески - Ричко” Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици....
...Ст
... Стр
Ст р.25.25- 12/2008
99.Решение за давање согласност на СОУ “Орде Чопела” - Прилеп за
формирање паралелки со помал број ученици.....................
....................Стр
.................... Стр.26
Стр.26.26- 12/2008
100.Решение за давање согласност на СОЕПТУ “Кузман Јосифовски Питу “ - Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици....
...Стр
...Стр.26
Стр.26.2612/2008
101. Решение за формирање Локален Совет за превенција.......Стр.17
Стр.17Стр.1713/2008
102. Решение за усвојување на Програмата за реализација на дејноста на
ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески” за 2009 година со Финансиски
план....Стр.18
Стр.18Стр.18- 13/2008
103. Решение за усвојување на Финасовиот план за сметката 787 на
ЈОУ ДГ “Наша иднина” - Прилеп за потребите во текот за 2009
година......Стр.19
Стр.19Стр.19- 13/2008
104. Решение за разрешување и именување членови на Комисијата за
утврдување на пазарна вредност на недвижниот имот при прометот.....Стр.22
Стр.22Стр.2213/2008
105. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во
Училишниот одбор на ОУ “Кире Гаврилоски - Јане” - Прилеп.........Стр.23
Стр.23Стр.2313/2008
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106. Решение за усвојување на Финансискиот план на СОУ Гимназија
“Мирче Ацев” - Прилеп за 2009 година за средствата од буџетската сметка......Стр.
.....Стр.
1- 15/2008
107 Решение за усвојување на Финансискиот план на СОУ Гимназија “Мирче
Ацев” - Прилеп за 2009 година за средствата на сопствени приходи.....Стр.
....Стр. 2215/2008
108. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Кочо Рацин” Прилеп за 2009 година за средствата од буџетската сметка........Стр.
........Стр. 22- 15/2008
109. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Кочо Рацин” Прилеп за 2009 година за средствата на сопствени приходи........Стр.
.......Стр. 22- 15/2008
110. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ Градска
Библиотека “Борка Талески” - Прилеп..........Стр.
.........Стр. 33- 15/2008
111.Решение за именување претставници на Општина Прилеп во
Училишниот одбор на ОМУ “Ордан Михајлоски - Оцка” Прилеп.......Стр.
......Стр. 3
112. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во
Училишниот одбор на ОУ “Добре Јованоски” Прилеп..............Стр.
.............Стр. 44- 15/2008
113. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во
Училишниот одбор на ОУ “Блаже Конески” Прилеп..............Стр.
.............Стр. 55- 15/2008
114. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во
Училишниот одбор на ОУ “Рампо Левката” Прилеп...........Стр.
..........Стр. 55- 15/2008
115. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во
Училишниот одбор на ОУ “Гоце Делчев” Прилеп............Стр.
...........Стр. 66- 15/2008
116. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во
Училишниот одбор на ОУ “Кочо Рацин” Прилеп...........Стр.
...Стр. 66- 15/2008
117. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во
Училишниот одбор на ОУ “Климент Охридски” Прилеп.....
...........Стр.
...........Стр. 77-15/2008
118. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во
Училишниот одбор на ОУ “Кирил и Методиј” с. Канатларци.................Стр.
................Стр. 77- 15/2008
119. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во
Училишниот одбор на ОУ “Круме Волнароски” с. Тополчани...............Стр.
..............Стр. 88- 15/2008
120. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во
Училишниот одбор на ОУ “Страшо Пинџур” с. Мало Коњари.........Стр.
........Стр. 88- 15/2008
121. Решение за усвојување на Финансискиот план од сопствена сметка 783 и
општинска сметка 903 на СОУ “Ѓорче Петров” - Прилеп за 2009 г...........Стр.
...........Стр. 9915/2008
ЗАКЛУЧОЦИ
1.Заклучок за прифаќање на Барањето за обновување на профилот –
тутунски техничар во СОУ “Орде Чопела” – Прилеп.....Стр.30
....Стр.30....Стр.30- 2/2008
2. Заклучок за усвојување на Информацијата за капиталноинвестицискиот проект за изградба на пречистителна станица за отпадни
води и санација на дел од канализационата мрежа во Прилеп........
.......Стр.1
.......Стр.1Стр.13/2008
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3. Заклучок за усвојување на Информацијата за состојбата со
заразните заболувања во општина Прилеп......
.....Стр.2
..... Стр.2Стр.2-3/2008
4. Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на Советот на
Општина Прилеп во 2007 година......
.....Стр
..... Стр.5
Стр.5.5- 4/2008
5. Заклучок за усвојување на Извештајот за изршените работи по
Програмата за комунално уредување на Општина Прилеп за 2007 година,
Програма ЈД - изградба, реконструкција и одржување на локалните
патишта и улици...........
..........С
..........Стр.5
тр.5.5 -4/2008
6. Заклучок за усвојување на Одлуката за основање на Центар за
развој на Пелагонискиот плански регион.......
......Стр
......Стр.8
Стр.8.8-4/2008
7. Заклучок за усвојување на Одлуката за измена и дополнување на
Одлуката за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански
регион. ............ Стр. 2525- 6/2008
- Одлука за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански
регион. .. Стр. 2525 - 6/2008
8. Заклучок за усвојување на Збирниот Извештај за проценетата штета на
подрачјето на Општина прилеп од невремето од 02 до 06.06 и од 23 до 24.07.2008
година........................Стр
.......................Стр 22- 11/2008
9.
9 Заклучок за усвојување на Информација за безбедносната состојба на
подрачјето на ПС - Прилеп од општа надлежност, во текот на првото полугодие од
2008 година. .......................Стр 2222- 11/2008
10..
10 Заклучок по Информацијата за спроведена превентивна
систематска дезинсекција на подрачјето на град Прилеп...........
...........Стр
........... Стр.4
Стр.4.4- 12/2008
11. Заклучок по Информацијата за изборните предмети веронаука и
запознавање на религиите во основните училишта во Прилеп..........
.........Стр
.........Стр.5
Стр.5.5 12/2008
12. Заклучок за усвојување на Информацијата за извршена есенска
превентивна систематска дератизација на ниво на град Прилеп............Стр.19
Стр.19Стр.19- 13/2008

ЕТИЧКИ КОДЕКС
1. Етички кодекс на локалните функционери во Република
акедонија........................
.......................Стр
.......................Стр.1
Стр.1.1- 12/2008

ЛОКАЛЕН АНЦИОНЕН ПЛАН
1. Одлука за усвојување на иницијативата за изработка на Втор ЛЕАП
на општина Прилеп..........
.........Стр.17
......... Стр.17Стр.17-3/2008
2. Заклучок за усвојување на Нацрт- Акционен план за превенција на
ХИВ/СИДА меѓу младите кои се под најголем ризик во Општина Прилеп, за
2008 година. ...................Стр.31
............... ....Стр.31....Стр.31- 6/200
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АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ,
ЛИЧНОСТИ И ПРАЗНИЦИ
1. Одлука за доделување на награди и признанија по повод 3-ти
Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп.........
........ ..Стр
..Стр.1
тр.1.1- 12/2008
АКТ ОД СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ
ПЕЛАГОНИСКИОТ
ПЛАНСКИ РЕГИОН
1. Одлука за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански
регион...........
..........Стр
.......... Стр.14
Стр.14.14-4/2008
АКТ ОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
1. Оглас за доделување на договор за Јавно приватно партнерство “
Изградба на објект за јавна автобуска станица во Прилеп и извршување на
дејност од јавен интерес-давање на услуги за прием и испраќање на автобуси и
патници “на територијата и за потребите на ЕЛС-Општина Прилеп
бр.1/2008.........
........ Стр. 1313-8/2008
ЈАВНА ОБЈАВА
О БЈАВА ОД СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ
1. Јавна објава на Решение за отстранување на градбата: деловен објект од
времен карактер на КП бр. 14283/6, 14283/5 и 14289/2 во КО Прилеп со У.П. бр.
19.1-46/2 од 18.02.2008 година.............
............ Стр. 1515- 8/2008

ИЗДАВА: Општина Прилеп
ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески - Градоначалник на
Општина Прилеп
ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска
ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 60 примероци.
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