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Скопје, ноември 2009 година

02 ноември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 15

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од
Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/,
Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Препорака

1. Се објавува Препораката за заземање став по однос на доделувањето
на објектот Јавната установа за деца – детска градинка „Распеана Младост“ /
поранешна амбасада / од страна на Владата на Република Македонија и
вселување во истата на други институции, донесена на Десеттата /вонредна/
седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 30 октомври 2009
година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4052/1
02.11.2009 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

02 ноември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 15

Врз основа на член 40 и член 41, став 1 и 2 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 3 став 1 и член 16 од
Статутот на Општината Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
01/06) и член 60 став 3 и член 149 од Деловникот на Советот на Општината
Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/06), Советот на
Општина Карпош на Десетата (вонредна) седница одржана на 31 октомври
2009 година, расправајќи по однос на доделувањето на објектот Јавна
установа за деца – Детска градинка “Распеана Младост“ (поранешна
амбасада) и вселување во истата на други институции, донесе

П Р Е П О Р А КА
1. Советот на Општината Карпош, расправајќи по однос на
доделувањето на објектот Јавна установа за деца – Детска градинка “Распеана
Младост“ (поранешна амбасада) од страна на Владата на Република
Македонија и вселување во истата на други институции, зазеде став со барање
за запирање на постапката за вселување во истата на други институции, како и
пренесување на правото на сопственост на објектот Јавна установа за деца –
Детска градинка “Распеана Младост“ на Општина Карпош заради вршење на
истата дејност, односно згрижување на децата од предучилишна возраст од
подрачјето на Општината Карпош.
2. Советот на Општината Карпош иницира средба со Владата на
Република Македонија за разгледување и регулирање на ова прашање.
3. Препораката да се достави до Владата на Република Македонија и
Министерството за труд и социјална политика.
4. Оваа Препорака да се објави во “Службен гласник на Општина
Карпош“.

Бр. 07-4040/1
31.10.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски,с.р.

02 ноември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 15
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