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........................................................................................................Стр. 9...15/2009
59.Одлука за донирање на арматури за улично осветлување и живини
стетилки.............................
.......................................................................................................................Стр.
............................ ...........................................................................................Стр. 10...15/2009
60. Одлука за основање на Општински совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата во Прилеп......................................................
..................................................................................................Стр.
..................................................................................................Стр. 11...15/2009
61. Одлука
за усвојување на Планска Програма за изработка на Локална
урбанистичка планска документација за Пумпна Станица во м.в.Бегова Ливада во КО
Варош
во
Општина
Прилеп........................................................................................................Стр.
.......................................................................................................Стр.
18...15/200
62. Одлука за откажување од правото на трајно користење на градежно неизградено
земјиште во КО Прилеп за КП бр. 15381/1. ................................................................Стр.
................................................................Стр. 5...18/2009
63. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Прилеп и
Општина Крушево за извршување на работите од надлежност на Урбанистичката
инспекција и Инспекцијата за заштита на животната средина. ................................................... Стр.
5...18/2009
64. Одлука за формирање на Комисија за подготовка на
Предлог-актот за
воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Прилеп и меѓу Општина
Крушево........................................................................................................................Стр.
.......................................................................................................................Стр. 6 ...18/2009
65. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување висината на надоместокот за
обезбедување финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
општинските патишта во Општина Прилеп..................................................................Стр.19...2/2009
.................................................................Стр.19...2/2009
66. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на висината на комуналните
такси..................................................................................................................................Стр.29..2/2009
.................................................................................................................................Стр.29..2/2009
67. Одлука за изменувањед на Одлуката за утврдување на висината на стапката на
данок на наследство и подарок за обврзник од втор наследен ред..........................Стр.30..2/2009
.........................Стр.30..2/2009
68. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ број 9, кварт 2, опфат
1, 2, 9, 10 и 11 во Прилеп. ..............................................................................................Стр.31..2/2009
.................................. ............................................................Стр.31..2/2009
69. Одлука за спроведување анкета за определување на локација за изградба на
споменичниот комплекс “Карпалак” во Прилеп..................................................
...........................................................Стр.2
.................................................. .........Стр.2 ...3/2009
70. Одлука за определување на местата и условите за истакнување на изборни
плакати.............................................................................................................................Стр.13...4/20
............................................................................................................................Стр.13...4/2009
............................................................................................................................Стр.13...4/2009
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71. Одлука за одобрување на Барањето за доискористување на одобрените средства за
учество
во
изградбата
на
комуналниот
објект
“Капела
мртовечница”..................Стр.17...4/2009
.................Стр.17...4/2009
72. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина Прилеп во името
на Градскиот шаховски клуб.......................................................................................Стр.21..
......................................................................................Стр.21.. 4/2009
73. Одлука за верификација на мандатите на членовите на Советот на Општина
Прилеп. ........................................................................................................................... Стр.2...6/2009
74. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на
комуналните такси...........
...........................................................................................................стр.
.......... .................................................................................................стр. 2...8/2009
75. Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно
земјиште за изградба на спортски сали..................
.........................................................................стр.
.........................................................................стр. 2...8/2009
76. Одлука за проширување на пешачка зона..................................................стр.
.................................................стр. 3 ...8/2009
77. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ бр.5-дел, урбан блок 5,
Блок “А” во Прилеп..........................................................................................................стр.
..........................................................................................................стр. 4...8/2009
78. Одлука за донесување на Урбанистички план , вон населено место, за изградба на
стопански комплекс - стоваришно-сервисни објекти, МВ “Калканица”, КП бр. 6 и 7 , КО Селце,
општина Прилеп. .............................................................................................................стр. 6...8/2009
79. Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за УАЕ бр.2/2, УМ 1 ,
Ветеринарна станица во Прилеп....................................................................................стр.
...............................................................................стр. 8...8/2009
80. Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за УАЕ бр.10, урбан
блок 10-дел во Прилеп. .............................................................................................стр. 9 ...8/2009
81. Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за УАЕ бр.11, урбан
блок 11/3- дел, плански опфат “Б” во Прилеп............................................................стр.10...8/2009
............................................................стр.10...8/2009
82. Одлука за одобрување на проекти за општински (локални) патишта по приоритет на
реализација...........
....................................................................................................................стр.11...8/2009
....................................................................................................................стр.11...8/2009
83. Одлука за изменување на Одлуката за донесување измени и дополнувања на
Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за
2007 година.....................................................................................................................стр.12
.....................................................................................................................стр.12 ...8/2009
84. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Совет за заштита на правата
на потрошувачите во Општина Прилеп.......................................................................стр.20...8/2009
......................................................................стр.20...8/2009
85. Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар-објект на улица
“Моша Пијаде” на КП бр. 15627/9 во Прилеп.............
.................................................................стр.
............ .....................................................стр. 1...9/2009
86. Одлука за поставување опрема за комерцијални услуги - Времен пазар во
населбата
“Тризла”..............................................................................................
.............................................................................................................................стр.
.............................................................................................................................стр.
2...9/2009
87. Одлука за поставување опрема за комерцијални услуги - Времен пазар во
населбата “Кузман 2”........................................................................................................стр.
........................................................................................................стр. 3...9/2009
3...9/2009
88. Одлука за надоместок на трошоците на политичките партии за локалните избори
во 2009 година.......................................................................................................................стр.
......................................................................................................................стр. 4...9/2009
89. Одлуката за измена на Одлуката за организација, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската администрација на Општина Прилеп
.............................................................................................................................................стр.
....................................................................................................... ......................................стр. 7...9/2009
90. Одлука за усвојување на Иницијатива за учество во Програмата “Форуми во
заедницата” - Буџетски форум и финансиско учество на Општина Прилеп за избраните
проекти.........................
............................................................................................................................стр.
............................................................................................................................стр. 2...10/2009
91.Одлука за донесување урбанистички план вон населено место - стопански комплекс
за производство на челични конструкции и покривни елементи со пратечки содржини, во
М.В
.
“Бегова
ливада”,
КП
бр.4090,
КО
Варош,
во
Општина
Прилеп.............................................................................................................................стр.
............................................................................................................................стр. 4 ...10/2009
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92. Одлука за определување на локалитет за организирање на “Фестивал на пиво 2009” - Прилеп................................................................................................................стр.
...............................................................................................................стр. 5 ...10/2009
93. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Прилеп и
општина Крушево. ..........................................................................................................стр. 2...11/2009
94.Одлука за давање согласност за користење на името на Општина Прилеп во името
на фирмата Друштво за трговија и услуги “КММ” Д.О.О. - Увоз - извоз Прилеп..............................................................................................................................стр.
.............................................................................................................................стр. 3...11/2009
95. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ бр.11, урбан блок
11/2-дел, Плански опфат блок “1” во Прилеп. ............................................................стр. 2...12/2009
96. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ бр.11, урбан блок
11/2-дел, Плански опфат “А” во Прилеп.....................................................................стр.
....................................................................стр. 4 ...12/2009
97. Одлука за задолжување за изработка на Проект за нов бунарски
систем.............................
...............................................................................................................................стр.
...............................................................................................................................стр. 5..12/2009
98. Одлука за отстапување на одржувањето на фонтана на ЈКП “Водовод и
канализација” Прилеп. ...................................................................................................стр.
...................................................................................................стр. 6...12/2009
99. Одлука за одобрување на проекти за општински (локални) патишта, по приоритет
за реализација.............................................................................................
..............................................................................................................Стр.
..............................................................................................................Стр. 7...13/2009
100.Одлука за утврдување Нацрт- Детален урбанистички план за УЕ бр.”1” и “2”- дел од
урбан блок “1.4” и “2.4” - локалитет “Точила” во Прилеп.........................................Стр.
.........................................Стр. 20...13/2009
101. Одлука за изменување на Одлуката за изменување на Одлуката за донесување
измени и дополнувања на Програмата за донесување на Урбанистички планови на
територијата на Општина Прилеп за 2007 година.....................................................Стр.22...13/
....................................................Стр.22...13/2009
....................................................Стр.22...13/ 2009
102. Одлука за одземање корисничко право на “Општински против пожарен сојуз Прилеп”.............................................................................................................................Стр.6...14/2009
............................................................................................................................Стр.6...14/2009
103. Одлука за ослободување на СОУ Гимназија Мирче Ацев” - Прилеп од обврската за
плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на тениско
игралиште. .......................................................................................................................Стр.7...14/2009
.......................................................................................................................Стр.7...14/2009
104. Одлука за ослободување на ОУ “Гоце Делчев”- Прилеп од обврската за плаќање
на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на тениско игралиште.
...........................................................................................................................................Стр.7...14/2009
...........................................................................................................................................Стр.7...14/2009
105. Одлука за Измена на Одлуката за организација, делокруг и начинот на
Извршување на задачите на општинската администрација на Општина Прилеп.
.........................................................................................................................................Стр.12...14/2009
106.
Одлука
за
откажување
од
корисничко
право
на
недвижен
имот.....................................
..............................................................................................................................Стр.13...14/2009
..............................................................................................................................Стр.13...14/2009
107. Одлука за утврдување Нацрт - Измени и дополнувања на Генерален
урбанистички план на град Прилеп за урбана единица 20, урбан блок 20/4 во Прилеп.
........................................................................................................................................Стр.15 ...14/2009
108. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина Прилеп во
името
на
фирмата
ДООЕЛ
“Прилепски
текстилен
конзорциум”.........................................Стр.16...14/2009
........................................Стр.16...14/2009
109. Одлука
за доделување на солидарни средства за помош во обновата на
опожарениот манастир “Св. Јован Бигорски”...................................................
...........................................................Стр.17...14/2009
...........................................................Стр.17...14/2009
110. Одлука за утврдување на Нацрт - урбанистички план за изградба на стопански
комплекс за обработка на украсен архитектонско-градежен камен на КП бр. 1009 и 1010 КО
Алинци Општина Прилеп..........................................
..............................................................................................Стр.
......................................... .....................................................Стр. 5...15/2009
111. Одлука за донесување урбанистички план вон населено место за изградба на
пречистителна станица на КП бр. 3177/1 , КП бр. 3177/2, КП бр. 3177/3, КП бр. 3177/4, КП бр.
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3177/6, и КП бр. 3177/8, МВ “Крива река” - КО Прилеп - Општина
Прилеп............................................................................................................................Стр.
...........................................................................................................................Стр. 7...15/2009
112. Одлука за ослободување на Здружението на родители на деца заболени од
Церебрална парализа - Прилеп, од обврската за плаќање на надоместок за уредување на
градежно земјиште.........................................................................................................Стр.
........................................................................................................Стр. 9...15/2009
113.Одлука за донирање на арматури за улично осветлување и живини
стетилки........................................................................................................................Стр.
.......................................................................................................................Стр. 10...15/2009
114. Одлука за основање на Општински совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата во Прилеп..................................................................................................Стр.
.................................................................................................Стр. 11...15/2009
115. Одлука
за усвојување на Планска Програма за изработка на Локална
урбанистичка планска документација за Пумпна Станица во м.в.Бегова Ливада во КО
Варош
во
Општина
Прилеп......................................................................................................Стр.
.....................................................................................................Стр.
18...15/2009
116. Одлука за откажување од правото на трајно користење на градежно неизградено
земјиште во КО Прилеп за КП бр. 15381/1. ...............................................................Стр. 5...18/2009
117. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Прилеп и
Општина Крушево за извршување на работите од надлежност на Урбанистичката
инспекција и Инспекцијата за заштита на животната средина......................................................
.....................................................
Стр. 5...18/2009
118. Одлука за формирање на Комисија за подготовка на
Предлог-актот за
воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Прилеп и меѓу Општина
Крушево.........................................................................................................................Стр.
........................................................................................................................Стр. 6 ...18/2009

РЕШЕНИЈА
1. Решение за усвојување на Програмата за работа и развој на ЈКП “Водовод и
канализација” - Прилеп за 2009 година. ......................................................................Стр. 20...1/2009
2. Решение за усвојување на Финансискиот план на ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп за 2009 година. ..................................................................................................Стр.20...1/2009
3.Решение за давање согласност на Програмата за инвестициони вложувања на ЈКП
“Водовод и канализација “ - Прилеп за 2009 година....................................................Стр.21...1/2009
...................................................Стр.21...1/2009
4. Решение за усвојување на Финансовиот план на ЈКП “Пазари” - Прилеп за 2009
година..............................
..............................................................................................................................Стр.21...1/2009
..............................................................................................................................Стр.21...1/2009
5. Решение за усвојување на Инвестициониот план на ЈКП “Пазари” - Прилеп за 2009
година..............................
..............................................................................................................................Стр.22...1/2009
..............................................................................................................................Стр.22...1/2009
6. Решение за усвојување на Годишниот оперативен план за работа - планирани
активности на ЈП за ПУП во 2009 година....
....................................................................Стр.22...1/2009
....................................................................Стр.22...1/2009
7. Решение за усвојување на Годишната Програма за вршење на работите на јавна
чистота во Општина Прилеп за 2009 година, од страна на ЈКП “Комуналец” Прилеп................................................................................................................................Стр.23...1/2009
.............................................................................................................................Стр.23...1/2009
8. Решение за усвојување на Оперативниот план за работа на ЈКП “Комуналец” Прилеп за 2009 година....................................................................................................Стр.23...1/2009
....................................................................................................Стр.23...1/2009
9. Решение за усвојување на Финансовиот план на ЈКП “Комуналец” - Прилеп за 2009
година. .............................................................................................................................Стр.24...1/2009
.................... .........................................................................................................Стр.24...1/2009
10. Решение за усвојување на Оперативниот план на “Терминал - Комуналец” ДООЕЛ Прилеп за 2009 година...
...................................................................................................Стр.24...1/2009
...................................................................................................Стр.24...1/2009
11. Решение за усвојување на Финансовиот план на “Терминал - Комуналец” ДООЕЛ Прилеп за 2009 година. ..................................................................................................Стр.25...1/2009
..................................................................................................Стр.25...1/2009
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12. Решение за усвојување на Финансискиот план на СОЕПТУ “Кузман Јосифовски” Прилеп за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски
средства. .........................................................................................................................Стр.25...1/2009
13. Решение за усвојување на Финансискиот план на СОУ “Орде Чопела” - Прилеп за
2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски средства.
...........................................................................................................................................Стр.26...1/2009
14. Решение за усвојување на Финансискиот план на СОУ “Ристе Ристески - Ричко “ Прилеп за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски
средства. .........................................................................................................................Стр.26...1/2009
.........................................................................................................................Стр.26...1/2009
15. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Кире Гаврилоски - Јане” Прилеп за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски
средства. .........................................................................................................................Стр.27...1/2009
16. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Рампо Левката” - Прилеп за
2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски средства.
...........................................................................................................................................Стр.27...1/2009
17. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Круме Волнароски” с.
Тополчани за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 буџетски
средства.
.........................................................................................................................Стр.28...1/2009
......................................................
...................................................................Стр.28...1/2009
18. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за реализација на Годишната
Програма
за
работа
на
ЈОУ
ДГ
“Наша
иднина”
Прилеп
за
2008
година.....
.................Стр.28...1/2009
.... .............Стр.28...1/2009
19. Решение за разрешување и именување членови на Комисијата за утврдување на
пазарната вредност на недвижниот имот при прометот............................................
............................................Стр.29...1/2009
........................................... .Стр.29...1/2009
20. Решение за прифаќање на иницијативата за основање на Урбана заедница
“Тапани”
Прилеп..............................................................................................................................Стр.14...4/2009
.............................................................................................................................Стр.14...4/2009
21. Решение за прифаќање на иницијативата за основање на Месна заедница
“Беловодица” - Прилеп...................................................................................................Стр.15...4/2009
.................................................................................................Стр.15...4/2009
22. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Гоце Делчев” - Прилеп за
2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски
средства..........................................................................................
.........................................................................................................................Стр.15...4/2009
......................................................................................... ................................Стр.15...4/2009
23. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Добре Јованоски” - Прилеп
за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски
средства.
...........................................................................................................................................Стр.16...4/2009
..... ......................................................................................................................................Стр.16...4/2009
24. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Страшо Пинџур” с. Мало
Коњари - Прилеп за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 буџетски средства. .........................................................................................................Стр.16...4/2009
25. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОМУ “Ордан Михалоски - Оцка” Прилеп за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски
средства..........................................................................
..........................................................................................................................Стр.17...4/2009
..........................................................................................................................Стр.17...4/2009
26. Решение за усвојување на Годишниот извештај за настанати пожари во 2008 година.
...........................................................................................................................................Стр.18...4/2009
........................................................................
...................................................................Стр.18...4/2009
27. Решение за усвојување на Програмата за работа на ТППЕ Прилеп за 2009 година.
...........................................................................................................................................Стр.18...4/2009
.......................................................................Стр.18...4/2009
....................................................................
28. Решение за усвојување на Годишниот план за стручно оспособување и усовршување
на работниците во ТППЕ - Прилеп за 2009 година...............
....................................................Стр.19...4/2009
....................................................Стр.19...4/2009
29. Решение за избор на Верификациона комисија. ........................................ Стр.1...6/2009

10

Регистар на акти објавени во “Службен гласник на Општина Прилеп”
во 2009 година
30. Решение за избор на Кандидациона комисија............................................
........................................... Стр.2...6/2009
31. Решение за избор на Претседател на Советот на Општина Прилеп......
..... Стр.3...6/2009
32. Решение за
избор на Комисија за мандатни прашања, избор и
именување.........................................................................................................................
........................................................................................................................ Стр.3...6/2009
33. Решение за избор на Комисија за финансирање, буџет и локален економски
развој..................................................................................................................................
................................................................................................................................стр.
1...7/2009
...7/2009
................................................................................................................................
34. Решение за избор на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на
животната средина..........................................................................................................
......................................................................................................... стр. 2...7/2009
35. Решение за избор на Комисија за општествени дејности и правата на
децата..........
.................................................................................................................................стр.
.................................................................................................................................стр. 2...7/2009
36. Решение за избор на Комисија за Статут и прописи....................................стр.
....................................стр. 3...7/2009
3...7/2009
37. Решение за избор на Комисија за одбележување на значајни настани, личности и
празници.............................................................................................................................стр.
............................................................................................................................стр. 3...7/2009
3...7/2009
38. Решение за избор на Комисија за елементарни непогоди........................стр.
........................стр. 4...7/2009
39. Решение за избор на Комисија за месна самоуправа...............................стр.
...............................стр. 4...7/2009
40. Решение за именување членови на Комисијата за родова еднаквост
............................................................................................................................................стр. 5...7/2009
41.Решение за избор на членови на Советот кои присуствуваат при склучувањето на
бракови
во
Прилеп
и
МК
Плетвар,
МК
Тројаци
и
МК
Старо
Лагово...................................................................................................
.................................................................................................................................стр.
................................................................................................... ..............................стр. 5...7/2009
42. Решение за избор на членови на Советот кои присуствуваат при склучувањето на
бракови
во
МК
Витолиште,
МК
Дуње,
МК
Тополчани
и
МК
Канатларци........................................
........................................................................................................................стр.
........................................ ................................................................................стр. 6...7/2009
43. Решение за избор на членови на Советот кои присуствуваат при склучувањето на
бракови во МК Мало Коњари,.....................................
,..........................................................................................стр.
,..........................................................................................стр. 6...7/2009
44. Решение за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето
на ЈКП “Водовод и канализација” - Прилеп за 2008 година...................................
.......................................стр.
.......................................стр. 1...8/2009
45. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОУ “Ѓорче Петров” Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 и 787. ..................................................стр.13...8/2009
46. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОЕПТУ “Кузман
Јосифоски-Питу” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 и 787.....................стр.14...8/2009
.........стр.14...8/2009
47. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОУ “Ристе Ристески Ричко” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 и 787......................................стр.14...8/2009
.....................................стр.14...8/2009
48. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОУ Гимназија “Мирче
Ацев” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 и 787........................................стр.15...8/2009
.......................................стр.15...8/2009
49. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОУ “Орде Чопела” Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 и 787...................................................
....................................................стр.15...8/2009
.................................................. ..стр.15...8/2009
50. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Рампо Левката” Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903,787 и 785..............................................стр.16...8/2009
............................................стр.16...8/2009
51. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Кочо Рацин” - Прилеп
за 2008 година, за сметките 603, 903 ,787 и 785...........................................................стр.16...8/2009
..........................................................стр.16...8/2009
52. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Кире ГаврилоскиЈане” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 ,787 и 785.................................стр.16...8/2009
................................стр.16...8/2009
53. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Климент Охридски” Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 ,787 и 785. ...........................................стр.17...8/2009
54. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Гоце Делчев” Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 ,787 и 785............
...........................................стр.17...8/2009
.......... .................................стр.17...8/2009
55. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Добре Јованоски” Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 ,787 и 785.............................................стр.
............................................стр.18...8/2009
............................................стр.18...8/2009
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56. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОМУ “Ордан Михајлоски Оцка” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 и 787........................................стр.18...8/2009
.......................................стр.18...8/2009
57. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Кирил и Методиј” с.
Канатларци - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 ,787 и 785.....................стр.19...8/2009
....................стр.19...8/2009
58.Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Страшо Пинџур” с.
Мало Коњари - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 ,787 и
785......................................................................................................................................стр.19...8/2009
......................................................................................................................................стр.19...8/2009
59. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Круме Волнароски”
с.Тополчани - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 ,787 и 785...................стр.19
..................стр.19 ...8/2009
60. Решение за измена на Решението за формирање на Локален Совет
за Превенција...................................................................................................................стр.20...8/2009
..................................................................................................................стр.20...8/2009
61. Решение за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето
на ЈКП “Пазари” - Прилеп за 2008 година. ....................................................................стр. 4...9/2009
62. Решение за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за
реализација на Програмата за работа на ЈКП “Комуналец” - Прилеп за 2008 година.
.............................................................................................................................................стр. 5...9/2009
63. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ДООЕЛ “Терминал Комуналец” - Прилеп за 2008 година. ...........................................................................стр. 5...9/2009
64. Решение за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето
на ЈП за “ПУП “ - Прилеп за 2008 година......................................................................стр.
....................................................................стр. 6...9/2009
65. Решение за разрешување и именување членови на Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата... ....................................................................стр. 6...9/2009
66. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Блаже Конески” Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903,787 и 785...............................................стр.
............................................стр. 1...10/2009
67. Решение за именување членови на Партиципативното тело на Општина
Прилеп..................................................................................................
.............................................................................................................................стр.
.............................................................................................................................стр. 2...10/2009
68. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈОУДГ “Наша Иднина”
Прилеп за 2008/2009 година.........................................................
.........................................................................................стр.
.................................стр. 7...12/2009
........................................................
69. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Гоце Делчев”
Прилеп во учебната 2008/2009 година.........................................................................стр.
........................................................................стр. 7...12/2009
7 ...12/2009
70. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Рампо Левката”
Прилеп во учебната 2008/2009 година........................................................................стр.
.......................................................................стр. 8...12/2009
71. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Добре Јованоски”
Прилеп во учебната 2008/2009 година.........................................................................стр.
........................................................................стр. 8...12/2009
72. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Кире Гаврилоски Јане” Прилеп во учебната 2008/2009 година...............................................................стр.
..............................................................стр. 8...12/2009
73.Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Климент Охридски”
Прилеп во учебната 2008/2009 година........................................................................стр.
.......................................................................стр. 9...12/2009
74.Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОМУ “Ордан Михајлоски
- Оцка” Прилеп во учебната 2008/2009 година...........................................................стр.
..........................................................стр. 9...12/2009
75. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Круме Волнароски”
с. Тополчани во учебната 2008/2009 година.............................................................
............................................................ стр.10...12/2009
76. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Кирил и Методиј”с.
Канатларци во учебната 2008/2009 година..............................................................стр.
.............................................................стр. 10...12/2009
77.Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Страшо Пинџур”с.
Мало Коњари во учебната 2008/2009 година.............
..........................................................стр.
..........................................................стр. 10...12/2009
78. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за проценка на
недвижен
имот
при
прометот.....................................................................
.......................................................................................................стр.
.......................................................................................................стр.
11...12/2009
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79. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈКП “Водовод и
канализација”
Прилеп........................................................................................
............................................................................................................................стр.
....................................стр.
........................................................................................
11...12/2009
80. Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјалнофинансиското работење на ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп......................стр.
.....................стр. 12...12/2009
81.Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈКП “Комуналец”Прилеп...........
......... ...............................................................................................................стр. 13...12/2009
82. Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјалнофинансиското работење на ЈКП “Комуналец” Прилеп............................................стр.
...........................................стр. 13...12/2009
83. Заклучок за усвојување на Збирниот Извештај за проценетата штета на подрачјето
на општина Прилеп од невремето на 09.08.2009 година...............................................стр.
..............................................стр.
14...12/2009
84.Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈКП “Пазари” Прилеп....
........................................................................................................................................стр.
........ ................................................................................................................................стр. 14...12/2009
85. Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално финансиското работење на ЈКП “Пазари” Прилеп...................................................стр.
..................................................стр. 15...12/2009
86. Решение за давање согласност на СОУ “Ристе Ристески - Ричко” за формирање на
паралелки со помал број на ученици...................
...........................................................................Стр.
.................. .........................................................Стр. 8...13/2009
87. Решение за давање согласност за отворање продолжен престој за ученици во ОУ
“Гоце Делчев” - Прилеп........................................................
.................................................................................................Стр.
....................................................... ..........................................Стр. 8...13/2009
88. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Гоце Делчев”
Прилеп во учебната 2009/2010 година. .......................................................
......................................................................Стр.
...............Стр. 9...13/2009
89. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Климент
Охридски” Прилеп во учебната 2009/2010 година........................................................................Стр.
.......................................................................Стр.
9...13/2009
9...13/2009
90. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Кире Гаврилоски Јане” Прилеп во учебната 2009/2010 година.............................................................Стр.
.............................................................Стр. 9...13/2009
91. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Рампо Левката”
Прилеп во учебната 2009/2010 година. ....................................................................Стр. 10...13/2009
92. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Кочо Рацин”
Прилеп во учебната 2008/2009 година. .....................................................................Стр.10...13/2009
93. Решение за усвојување на Годишна Програма за работа на ОУ “Кочо Рацин” Прилеп
во учебната 2009/2010 година. ...................................................................................Стр. 11...13/2009
94. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Блаже Конески”
Прилеп во учебната 2008/2009 година. ....................................................................Стр. 11...13/2009
95. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Блаже Конески”
Прилеп во учебната 2009/2010 година.......................................................................Стр.11...13/2009
......................................................................Стр.11...13/2009
96. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Добре Јованоски”
Прилеп во учебната 2009/2010 година.......................................................................Стр.12...13/2009
......................................................................Стр.12...13/2009
97.Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОМУ “Ордан
Михјалоски - Оцка” Прилеп во учебната 2009/2010 година............
........................
........... .........................Стр.12...13/2009
............. ...........Стр.12...13/2009
98. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Круме
Волнароски” с. Тополчани- Прилеп во учебната 2009/2010 година.......................Стр.
......................Стр. 12...13/2009
99.Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Страшо Пинџур” с.
Мало Коњари - Прилеп во учебната 2009/2010 година............................................Стр.13...13/2009
............................................Стр.13...13/2009
100. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Кирил и Методиј”
с. Канатларци - Прилеп во учебната 2009/2010 година..........................................Стр.
.........................................Стр. 13...13/2009
101.Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на
ОСУ “Ристе Ристески - Ричко” - Прилеп....................................................................Стр.
...................................................................Стр. 14...13/2009
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102. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на
ОСУ “Ѓорче Петров” - Прилеп. ...................................................................................Стр. 14...13/2009
103.Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на
ОСУ “Орде Чопела” - Прилеп. ....................................................................................Стр.
........... .........................................................................Стр. 15...13/2009
104. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на
ОСУ Гимназија “Мирче Ацев” - Прилеп. ....................................................................Стр.
........................ ............................................Стр. 15...13/2009
105. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУДГ “Наша иднина” Прилеп......................................................................................
..........................................................................................................................Стр.
..........................................................................................................................Стр. 16...13/2009
106.Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за ПУП - Прилеп.
........................................................................................................................................Стр.
...................................Стр. 16...13/2009
.....................................................................................................
107.Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјалнофинансиското работење на ЈП за ПУП - Прилеп...Стр.
...Стр. 17.....................................................13/2009
17............................................ .........13/2009
108. Решение за разрешување и именување член на Одборот на корисници на вода при
Водостопанство “Прилепско поле” - Прилеп.............................................................Стр.
............................................................Стр. 17...13/2009
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