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РЕГИСТАР НА ДОНЕСЕНИ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО
“СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПИЛЕП”
БУЏЕТ, ЗАВРШНИ СМЕТКИ И
КВАРТАЛНИ
КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ

1. Буџет на Општина Прилеп за 2006 година. Стр.1Стр.1- 1/2006
- Одлука за извршување на Буџетот на општина Прилеп за 2006 година...Стр.
...Стр. 75751/2006
2. Завршна сметка на Буџетот на Општина Прилеп за 2005 година.. Стр. 442/2006
3. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Прилеп за 2006 година,
во делот на наменските дотации.. Стр.16Стр.16-3/2006
4. Квартален финансиски извештај за извршување на Буџетот на општина
Прилеп за 2006 година, за периодот 01.01.до 31.03 2006 година..Стр.15
..Стр.15..Стр.15 -4/2006
5. Измени и дополнувања на на Буџетот на Општина Прилеп за 2006 година
(Ребаланс на Буџетот од мал обем)..Стр.
)..Стр. 11- 6/2006
6. Заклучоци по Кварталниот финансиски извештај за извршување на
Буџетот на Општина Прилеп за 2006 година, за периодот од 01.04 до 30.06.2006
година..... Стр. бр.8бр.8- 8/2006
7. Квартален финансиски извештај за извршување на Буџетот на
Општина Прилеп за 2006 година, за периодот од 01.04 до 30.06.2006 година.. Стр.
бр.9бр.9- 8/2006
8. Финансиски извештај за трет квартал за буџетската 2006 година..... Стр.7Стр.712/2006
9. Ребаланс на Буџетот на Општина Прилеп за 2006 година... Стр.19Стр.19- 12/2006
10. Буџет на Општина Прилеп за 2007 година. Стр.9Стр.9- 16/2006
- Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2007 година.
Стр.7Стр.7- 16/2006

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ
1. Програма за работа на Советот на Општина Прилеп за 2006
година....Стр.76
...Стр.76...Стр.76- 1/2006
2. Програма за дополнување на Програмата за донесување урбанистички
планови во Општина Прилеп во текот на 2006 година.. Стр.3Стр.3- 10/2006
3. Одлука за дополнување на Програмата за урбанистички планови за 2006
година за Општина Прилеп... Стр.11Стр.11-3/2006
Одлука за дополнување на Програмата за урбанистички планови за 2006
година во Општина Прилеп...Стр.
...Стр. 33 -4/2006
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4. Програма за урбанистички планови за 2007 г. за Општина Прилеп...Стр.3
..Стр.3..Стр.314/2006
5.Програма за уредување на земјиштето на подрачјето на Општина Прилеп за
2007 година.....Стр.1
....Стр.1....Стр.1- 15/2006
6. Одлука за дополнување на Програмата за урбанистички планови за 2007
година за општина Прилеп. ..Стр.18..Стр.18- 15/2006
7. Програмата за работа на Советот на Општина Прилеп за 2007 година. Стр.1Стр.116/2006

ОДЛУКИ
1. Одлука за утврдување на Нацрт на Деталниот урбанистички план за дел
од УАЕ број 15 - урбан блок 15/1. Стр.82Стр.82- 1/2006
2. Одлуката за утврдување на приоритет за изградба на инфраструктурни
објекти.. Стр. 22- 2/2006
3. Одлука за определување на висината на надоместокот за давање услуги
за ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор...Стр.5
Стр.5Стр.5 -3/2006
4. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ број 13
урбан блок 13, урбан модул 2 во Прилеп..Стр.
Стр. 55- 3/2006
5. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ број 15
урбан блок 15/1 урбан модул 4 во Прилеп..Стр.7
Стр.7Стр.7-3/2006
6. Одлука за доделување на помош на Општина Радовиш за санирање на
штети од пожар на основните училишта..Стр.8
Стр.8Стр.8-3/2006
7.Олука за доделување на помош на Општина Кривогаштани за санирање на
штетите од поплавите..Стр.9
Стр.9Стр.9-3/2006
8. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Прилеп за 2006 година
(Ребаланс на Буџетот од мал обрем). .Стр.1.Стр.1- 10/2006
9. Одлука за доделување на интервентни средства на ЈРП ЦПРТВ - Прилеп за
набавка на опрема. .. Стр.11Стр.11- 3/2006
10. Одлука за утврдување на посебни критетиуми за определување на
местата - локациите на кои може да се врши трговска дејност од мал
обем..Стр.12
Стр.12Стр.12-3/2006
11. Одлука за начинот на користење на локацијата на која се врши трговска
дејност од мал обем... Стр.13Стр.13 -3/2006
12. Одлука за определување надоместок за користење на локацијата за
вршење на дејност од мал обем.. Стр.14Стр.14-3/2006
13. Одлука за определување на работното време.. Стр.14Стр.14- 3/2006
14. Одлука за доделување награда за најдобар спортист на годината за 2005
година во Општина Прилеп.... Стр.15Стр.15- 3/2006
15. Одлука за давање согласност за зачленување на Општина Прилеп во
Фондацијата на Европските карневалски градови...Стр.17
Стр.17Стр.17-3/2006
16. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ број 13 урбан блок 13, урбан модул 4 во Прилеп.. Стр.18Стр.18-3/2006

3

Регистар на акти објавени во “Службен гласник на Општина Прилеп”
во 2006 година

17. Одлука за определување на места - локации каде што може да се врши
трговска дејност од мал обем... Стр.20Стр.20- 3/2006
18. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за одобренија и
согласности со вршење на надзор.... Стр.20Стр.20-3/2006
19. Одлука за покренување на иницијатива и формирање на Иницијативен
одбор за збратимување на Општина Прилеп и градот Радом - Република
Полска...Стр.
..Стр. 11-4/2006
20. Одлука за утврдување Нацрт на ДУП за УАЕ 10, урбан блок 10 урбан модул
1...Стр.
..Стр. 33 -4/2006
21. Одлука за донесување на ДУП за УАЕ 7, урбан блок 7 урбан модул 1...Стр.
...Стр.
4- 4/2006
22. Одлука за начинот на користење на јавните пешачки површини на
подрачјето на општина Прилеп...Стр.
..Стр. 55-4/2006
23. Одлука за поставување опрема за комерцијални услуги - времен пазар во
населба “Марино Маало”...Стр.
..Стр. 88- 4/2006
24. Одлука за учество на општина Прилеп во финансирањето на водоводот во
населеното место Штавица.....Стр.
.. .Стр. 99- 4/2006
25. Одлука за учество на општина Прилеп во финансирањето на водоводот
во населеното место Подмол.. Стр. 99- 4/2006
26. Одлука за учество на општина Прилеп во финансирањето на водоводот во
населеното местоПрилепец..Стр.
..Стр. 1010-4/2006
4/2006
27. Одлука за учество на општина Прилеп во финансирањето на водоводот во
населеното место Крстец..... Стр. 1010- 4/2006
28. Одлука за учество на општина Прилеп во финансирањето на локални
патишта во населеното место Крстец...Стр.
...Стр. 1111- 4/2006
29.Одлука за учество на општина Прилеп во финансирањето на локални
патишта во населеното место Клепач. Стр. 1111-4/2006
30. Одлука за утврдување на Нацрт на урбанистички план вон населено
место “Туристички комплекс Ореовец”...Стр.13
..Стр.13..Стр.13 -4/2006
4/2006
31. Одлука за определување на местата и условите за истакнување на
изборни плакати...Стр.
...Стр. 26/2006
32. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ број 9, урбан
блок 9/2, кварт 1 и кварт 2 во Прилеп...Стр.
..Стр. 33- 6/2006
33.Одлука за ослободување од обврската за плаќање надоместок за вода и
изнесување на смет на семејствата со
инвалидизирани лица со 100%
инвалидитет.....Стр.
..Стр. 66-6/2006
34. Одлука за збратимување на Општина Прилеп со градот Тополчани Република Словачка..Стр.
..Стр. 77- 6/2006
35. Одлука за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен
- обележје - спомен плоча во чест на загинатите на “Карпалак”.... Стр. бр.2бр.2- 8/2006
36. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ број 1, урбан
блок 1/3, урбан модул 2 во Прилеп..... Стр. бр.2бр.2- 8/2006
37. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ број 2 - дел,
урбан блок 2/3, урбан модул 1 во Прилеп. . Стр. бр.4бр.4- 8/2006
38. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ
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број 20 - дел, урбан блок 20/4, урбан модул 1 во Прилеп..... Стр. бр.5бр.5-8/2006
39. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ број 8, урбан
блок 8/1, урбан модул 4 во Прилеп.....
..... Стр. бр.6бр.6- 8/2006
40.Одлуката за пристапување кон изменување и дополнување на Статутот на
Општина Прилеп... Стр. 11- 9/2006
41. Одлуката за покренување на иницијатива за ревитализација и забрзан
локален економски развој на Прилепскиот дел на Мариово...Стр.
..Стр. 22-9/2006
- Заклучокот по Одлуката. ..Стр. 33- 9/2006
42. Одлуката за утврдување надоместоци за обезбедување финансиски
средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните
патишта и улици во Општина Прилеп. ...Стр. 44- 9/2006
- Заклучокот по Одлуката. ..Стр. 55- 9/2006
43. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за уае број 8 , урбан
блок 8/1, урбан модул 1 и 3 и урбан блок 8/2, урбан модул 1 во Прилеп. . Стр.4Стр.410/2006
44. Одлука за донесување на урбанистички план вон населено место
“Туристички комплекс Ореовец” – Општина Прилеп. Стр.6Стр.6- 10/2006
45 Одлука за основање на Фондација за меѓугранична соработка Евро регион
Преспа – Охрид....Стр.
...Стр. 11- 11/2006
46. Одлука за определување патрон - Светец заштитник на град Прилеп....
...
Стр.1Стр.1- 12/2006
47.Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување
надоместоци за обезбедување финансиски средства за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалните патиштаи улици во Општина Прилеп....Стр.
.. Стр. 5512/2006
48. Одлука за одобрување на Барањето за субвенционирање на ЈП за ПУП до
крајот на 2006 година... Стр. 55- 12/2006
49. Одлука за утврдување Листа на имиња за определување имиња на улици,
плоштади, мостови и на други инфра-структурни објекти... Стр.1Стр.1- 13/2006
50. Одлука за утврдување Нацрт – План за Детален урбанистички план за Прилеп,
населба “Тризла”, урбан блок 4/2, УАЕ број 4...Стр.
..Стр. 11- 14/2006
51. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ број 1, урбан блок
1/3, урбан модул 1 во Прилеп.....Стр.4
.....Стр.4.....Стр.4- 14/2006
52. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ број 19, урбан блок
1/3, дел “Металец” во Прилеп...Стр.
..Стр. 66- 14/2006
53. Одлука за утврдување Нацрт на Детален урбанистички план за дел од УАЕ број
9/1, урбан блок 1во Прилеп...Стр.
...Стр. 77- 14/2006

РЕШЕНИЈА
1. Решение за усвојување на Програмата за работа и развој на ЈКП “
Водовод и Канализација” - Прилеп за 2006 година. . Стр.80Стр.80- 1/2006
2. Решение за усвојување на Финансискиот план за работењето на ЈКП “
Водовод и Канализација” - Прилеп за 2006 година. Стр.80Стр.80- 1/2006
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3. Решение за изменување на Решението за именување членови на
Управниот одбор на ЈРП ЦПРТВ Прилеп..Стр.81
.Стр.81.Стр.81- 1/2006
4. Решение за формирање Комисија за утврдување на пазарната вредност
на недвижниот имот при прометот. Стр.81Стр.81- 1/2006
5. Решението за усвојување на Извештајот за реализација на Оперативниот
план на ЈКП “Комуналец” - Прилеп за 2005 година.... Стр. 33- 2/2006
6. Решение за усвојување на Финансискиот план на ЈКП “Комуналец Прилеп за 2006 година..Стр.1
Стр.1Стр.1-3/2006
7. Решение за усвојување на Оперативниот план на ЈКП “Комуналец” Прилеп за 2006 година..Стр.1
Стр.1Стр.1-3/2006
8. Решение за усвојување на Оперативниот план на ДООЕЛ “Терминал Комуналец” - Прилеп за 2006 година...Стр.
Стр. 22- 3/2006
9. Решение за усвојување на Финансискиот план за работа на ДООЕЛ
“Терминал - Комуналец” - Прилеп за 2006 година..Стр.
Стр. 22-3/2006
10. Решение за усвојување на Програмата за работа на ЈРП на локално ниво
ЦПРТВ Прилеп за 2006 година...Стр.
Стр. 33 -3/2006
11. Решение за давање согласност на Одлуката за измени и дополнувања на
Ценовникот за услуги на ЈРП на локално ниво ЦПРТВ Прилеп..Стр.
Стр. 33 -3/2006
12. Решение за усвојување на Извештајот за настанати пожари во текот на
2005 година..Стр.4
Стр.4 - 3/2006
13. Решение за усвојување на Програмата за работа на ТППЕ - Прилеп за
2006 година. ...Стр.
Стр. 44- 3/2006
14. Решение за усвојување на Годишниот план за стручно оспособување и
усовршување на работниците во ТППЕ - Прилеп во 2006 година. ..Стр.
Стр. 44- 3/2006
15. Решение за формирање Комисија за месна самоуправа. .....Стр.
Стр. 99-3/2006
16. Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на ЈКП “Пазари” - Прилеп. .Стр.
Стр. 1010-3/2006
17. Решение за усвојување на Завршната сметка на ЈКП “Пазари” - Прилеп за
2005 година..Стр.10
Стр.10Стр.10-3/2006
18. Решение за усвојување на Завршната сметка на ЈРП ЦПРТВ - Прилеп за
2005 година. Стр.10Стр.10-3/2006
19. Решение за давање согласност на Одлуката за измени и дополнување на
Одлуката за утврдување на цените на комуналните услуги. ... Стр.18Стр.18- 3/2006
20. Решение за усвојување на Извештајот за работа на ЈКП “Водовод и
канализација”, за периодот од 01.01. до 31.12.2005 година...Стр.
...Стр. 22-4/2006
21. Решение за давање согласност на Правилникот за организација и
систематизација на работните места на ЈОУ за деца - Детска градинка “Наша
иднина” - Прилеп..Стр.
..Стр. 22-4/2006
22. Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на
материјално - финансиското работење на ЈКП “Комуналец” - Прилеп..Стр.
..Стр. 12124/2006
23. Решение за именување членови на Одборот за надзор на ЈОУ за деца
Детска градинка “Наша иднина” - Прилеп..Стр.12
.Стр.12.Стр.12- 4/2006
24. Решение за изменување на Решението за именување членови на
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата..Стр.14
.Стр.14.Стр.14-4/2006
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25. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за
утврдување на пазарна вредност на недвижниот имот при прометот..Стр.
..Стр. 556/2006
26. Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп....
... Стр.5Стр.5- 6/2006
27. Решение за давање согласност на Статутарната - Одлука за измена на
Статутот на ЈКП “Водовод и канализација” - Прилеп..Стр.
.Стр. 66- 6/2006
28. Решение за разрешување на претседател на Советот на општина
Прилеп.....Стр.
....Стр. 11- 7/2006
29. Решение за избор на претседател на Советот на општина Прилеп.....Стр.
.....Стр.
2- 7/2006
30. Решение за верификација на мандатот на наредните тројца кандидати
од листата на кандидати од ВМРО - ДПМНЕ + за остатокот на мандатот на
Советот.. Стр. бр.1бр.1- 8/2006
31. Решението за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУ
Детска градинка “Наша идина” – Прилеп за 2005/2006 година. ..Стр. 66- 9/2006
32. Решението за разрешување и именување претседател на Комисијата за
финансирање и Буџет...Стр.
..Стр. 66- 9/2006
33. Решението за разрешување и именување член на Комисијата за
урбанизам, комунални дејности и заштитан а животната средина..Стр.
.Стр. 77- 9/2006
34. Решението за разрешување и именување член на Комисијата за
одбележување на значајни настани, личности и празници...Стр.
..Стр. 77- 9/2006
35. Решението за разрешување и именување член на Комисијата за месна
самоуправа...Стр.
..Стр. 88- 9/2006
36. Решението за разрешување и именување претседател на Комисијата за
родова еднаквост. ...Стр. 88- 9/2006
37. Решението за разрешување и именување член на Советот кој
присуствува при склучување на бракови во МК Мало Коњари...Стр.
..Стр. 99- 9/2006
38. Решение за давање согласност на Одлуката за измена на Одлуката за
основање на Друштвото “Нискоградба ВИК” – ДООЕЛ Прилеп, број 02 – 184/1 - 5
од 29.03.2006 година. Стр.2Стр.2- 10/2006
39. Решение за давање согласност на Одлуката за воспоставување на
заложно право, број 02 – 292/1 - 4 од 22.06.2006 година на Управниот одбор на
ЈКП “Водовод и канализација” – Прилеп. Стр.2Стр.2- 10/2006
40. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈОУ
Дом за стари лица “Киро Крстески – Платник” – Прилеп.Стр.8
Стр.8Стр.8- 10/2006
41. Решение за усвојување на Годишната програма за работа во учебната
2006/ 2007 година на Гимназија “Мирче Ацев” – Прилеп... Стр.2Стр.2- 12/2006
42. Решение за усвојување на Годишната програма за работа во учебната
2006/ 2007 година на СОУ “Орде Чопела” – Прилеп. Стр.2Стр.2- 12/2006
43. Решение за усвојување на Годишната програма за работа во учебната
2006/ 2007 година на ОМУ “Ордан Михајлоски–Оцка”–Прилеп..... Стр. 33- 12/2006
44. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈКП
“Водовод и канализација” – Прилеп... Стр. 44- 12/2006
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45. Решение за разрешување и именување претставници на Општина Прилеп
во Училишниот одбор на ОУ “Климент Охридски” – Прилеп. .. Стр. 66- 12/2006
46. Решение за прифаќање на иницијативата за основање на урбана заедница
“11-ти Октомври” – Прилеп. ... Стр. 22- 13/2006
47. Решение за овластување орган за склучување поединечен Колективен
договор за ЈКП “Водовод и канализација” – Прилеп... Стр. 33- 13/2006
48.Решение за давање согласност на Одлуката за измени на Правилникот за
организацијата и систематизација на работните места на ЈОУ ДГ “Наша иднина” –
Прилеп. Стр. 44- 13/2006
49. Решение за усвојување на Финансовиот план за сопствени средства за
2007 година во ЈОУ ДГ “Наша иднина” – Прилеп... Стр. 44- 13/2006
50. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУ ДГ “Наша
иднина” – Прилеп за 2006/2007 година. Стр. 55- 13/2006
51. Решение за усвојување на Годишната програма за работа во учебната
2006/ 2007 година на ОУ “Блаже Конески” – Прилеп. . Стр. 55 - 13/2006
52. Решение за усвојување на Годишната програма за работа во учебната
2006/ 2007 година на ОУ “Кочо Рацин” – Прилеп... Стр. 66- 13/2006
53. Решение за усвојување на Годишната програма за работа во учебната
2006/ 2007 година на ОУ “Климент Охридски” – Прилеп. ... Стр. 66- 13/2006
54. Решение за усвојување на Годишната програма за работа во учебната
2006/ 2007 година на ОУ “Добре Јованоски” – Прилеп..... Стр. 66- 13/2006
55. Решение за усвојување на Годишната програма за работа во учебната
2006/ 2007 година на ОУ “Кирил и Методиј” с. Канатларци. ... Стр. 77- 13/2006
56. Решение за усвојување на Годишната програма за работа во учебната
2006/ 2007 година на ОУ “Страшо Пинџур” с. Мало Коњари... Стр. 77-13/2006
57. Решение за усвојување на Годишната програма за работа во учебната
2006/ 2007 година на ОУ “Круме Волнароски” с. Тополчани... Стр. 88- 13/2006
58. Решение за разрешување и именување член на Управен одбор на ЈКП
“Комуналец” – Прилеп. .. Стр. 88- 13/2006
59. Решение за разрешување и именување член на Управен одбор на ЈКП
“Водовод и канализација” – Прилеп....
... Стр. 99-13/2006
60. Решение за давање согласност на Одлуката за измени и дополнување на
Одлуката за утврдување надомест на пазарните услуги кои ги дава ЈКП “Пазари” на
корисниците...Стр.9
..Стр.9..Стр.9- 14/2006
61. Решение за овластување орган за склучување поединечен колетивен договор
за ЈКП “Пазари” Прилеп. ...Стр. 99- 14/2006
60. Решение за усвојување на Годишната програма за работа во учебната 2006/
2007 година на ОУ “Гоце Делчев” – Прилеп. ...Стр. 1010- 14/2006
62. Решение за усвојување на Годишната програма за работа во учебната 2006/
2007 година на ОУ “Рампо Левката” – Прилеп. ....Стр. 1010- 14/2006
63. Решение за усвојување на Годишната програма за работа во учебната 2006/
2007 година на СОУ “Ѓорче Петров” – Прилеп...Стр.
..Стр. 1111- 14/2006
64. Решение за усвојување на Годишната програма за работа во учебната 2006/
2007 година на СОЕПТУ “Кузман Јосифовски - Питу” – Прилеп....Стр.
...Стр. 1111- 14/2006
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65. Решение за усвојување на Годишната програма за работа во учебната 2006/
2007 година на СОУ “Ристе Ристески Ричко” – Прилеп...Стр.
...Стр. 1212- 14/2006
66. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ “Ристе
Ристески”- Прилеп за учебната 2005/2006 година...Стр.
..Стр. 1212- 14/2006
67. Решение за давање согласност наСтатутот на ЈОУ Градска библиотека “Борка
Талески”.....Стр.12
.Стр.12.Стр.12- 14/2006
68. Решение за усвојување на Програмата за работа и Финансискиот план на ЈОУ
Градска библиотека “Борка Талески” – Прилеп...Стр.
..Стр. 1313 - 14/2006
69. Решение за разрешување и именување на претседател и членови на
Комисијата за изработка на Програмата за работа на Советот. ..Стр. 1414- 14/2006
70. Решение за давање согласност на Оперативниот план за работењето на ЈКП
“Комуналец” – Прилеп за 2007 година. .Стр.14.Стр.14- 15/2006
71. Решение за давање согласност на План – Инвестициона програма за
приходи, трошоци и инвестициони вложувања во ЈКП “Пазари” – Прилеп....Стр.15
...Стр.15...Стр.1515/2006
72. Решение за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ “Кире
Гаврилоски - Јане” – Прилеп, во учебната 2006/ 2007 година. ...Стр.15...Стр.15 - 15/2006
73. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ОМУ “Ордан
Михајлоски – Оцка” за 2005/ 2006...Стр.16
..Стр.16..Стр.16- 15/2006
74. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измена на
Статутот број 02 – 19/1 – 3 од 09.06.2004 година на ЈКП “Водовод и канализација” –
Прилеп. ...Стр.16...Стр.16- 15/2006
75. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈКП
“Водовод и канализација” – Прилеп. ..Стр.17..Стр.17-15/2006
76. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈКП
“Комуналец” – Прилеп...Стр.17
..Стр.17..Стр.17- 15/2006
77. Решение за давање согласност на Одлуката за воспоставување на заложно
право, број 02 – 188/1-3 од 14.12.2006 година на Управниот одбор на ЈКП “Пазари” –
Прилеп..Стр.18
..Стр.18..Стр.18- 15/2006
78. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работата на СОУ “Орде
Чопела” – Прилеп, во учебната 2005/6 година. Стр.5Стр.5 - 16/2006
79. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работата на СОУ
“Кузман Јосифоски - Питу” – Прилеп, во учебната 2005/6 година. Стр.6Стр.6- 16/2006
80. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ОУ “Кочо
Рацин” – Прилеп, во учебната 2005/ 6 година. Стр.6Стр.6- 16/2006
81. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ОУ “Рампо
Левката” – Прилеп, во учебната 2005/ 6 година. Стр.7Стр.7- 16/2006

ЗАКЛУЧОЦИ
1.Заклучок по Барањето од тутунопроизводителите.Стр.
.Стр. 1-- 2/2006
2.Заклучок по Барањето од Здружението на работници со над 25 години
стаж, со нерегулиран статус - Огранок Прилеп..Стр.
..Стр. 2- 2/2006
3. Заклучок за усвојување на Информација за процентот на наплата на
услугите на ЈКП “Водовод и канализација” - Прилеп. Стр. 2121- 3/2006
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4. Заклучоци по Информација за наплатата на данокот на имот....Стр.
...Стр. 559/2006
5. Заклучоци по Предлог - Законот за полиција.. Стр.9Стр.9- 10/2006
6. Заклучок за усвојување на Информацијата за состојбата на гробиштата во
Општина Прилеп..... Стр.3Стр.3- 12/2006
7. Заклучок за усвојување на Информацијата за тополите во комплекс
Комерцијална банка – Филијала Прилеп... Стр. 44- 12/2006
8. Заклучок по Програмата за работа и Финансискиот план на ЈОУ Градска
библиотека “Борка Талески” - Прилеп. ..Стр. 1313- 14/2006
9. Заклучок за усвојување на Информација за состојбата со хепатитот “А” во
населбата “Тризла 2”....Стр.
...Стр. 1414- 14/2006

ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН
1. Заклучок за усвојување на Локалниот акционен план на Комисијата за
родова еднаквост... Стр.15Стр.15- 3/2006
ПРЕПОРАКА
2. Препораки по безбедносната состојба во Општина Прилеп...Стр.83
...Стр.83...Стр.83 1/2006

АКТ ПО ДОБИЕНА СОГЛАСНОСТ ОД
АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
1. Одлука за изменување и дополнувања на Одлуката за организацијата,
делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Прилеп....
... Стр. 99- 13/2006

АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА
ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ, ЛИЧНОСТИ И ПРАЗНИЦИ
1. Одлука за доделување на на награди и признанија по повод 3-ти Ноември
– Денот на ослободувањето на Прилеп.... Стр.10Стр.10- 13/2006

ИСПРАВКА ОД СТАТУТАРНОСТАТУТАРНО- ПРАВНА КОМИСИЈА
1. Исправка во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
организацијата , делокругот и начинот на извршување на задачите на Општинската
администрација на Општина Прилеп. ....Стр. 1515 - 14/2006
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АКТИ ОД ГРАДОНАЧАЛНИКОТ
1. Одлука за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Нацрт
Детални и Урбанистички планови..Стр.83
.Стр.83.Стр.83- 1/2006
2. Одлука за организирање јавна презентација и јавна анкета по Нацрт на
ДУП за УАЕ бр.8, урбан блок 8/1 урбан модул 1 и 3 и урбан блок 8/2 урбан модул 1.
. Стр.84Стр.84- 1/2006

РЕШЕНИЕ ОД ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
1. Решение за именување на претседатели, членови и нивни заменици на
избирачките одбори....Стр.
....Стр. 11-5/2006

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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