ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 07.05.2013 година во 9.00 часот во кабинетот на Градоначалникот.
Присутни : Градоначалник Арсенчо Алексовски, Раководител на Одделение за правни и општи
работи Јаготка Николовска Раководител на одделение за финансирање, буџет, општински имот и
администрирање со даноци и имот Татјана Ѓоргиевска, Раководител на Одделение за урбанизам,
сообраќај и заштита на животна средина Добривој Николовски, Раководител на одделение за
инспекциски надзор Бранко Велиновски , Директор на ЈП Комуналец Томе Тодоровски, Директор на ЛУ
Градски Музеј Драган Величковски, Советник Никола Граматиков и Советник Игор Додевски.
Дневен ред :
- Разгледување на реализација на тековни задолженија
- Дискусија и Насоки за реализација на задолженија
- Разно
ЗАКЛУЧОЦИ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ:
Склучување на договор со катастарот Јаготка Николовска 07.05. 2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
За објектот во с. Дубровница да се преземат активности за пренамена од земјоделско во
градежно земјиште, за објектот на Царев Врв да се контактира со надлежните во министреството за
земјоделство за добивање на потребната согласност. Добривој Николовски 7.5.2013
Во врска со Калин Камен да се контактира со СИПР и да се види за студијата и проектната
задача. Подетално да се разгледаат делот кај бачилото-Тораница, м.в. Дреначко и викенд населба кај
Калин Камен. Да се земе во предвид како комплекс, да се повикаат архитектии др. субјекти за предлози
за проектна задача).
Согледување на состојбата за хали и производствени погони кои не работат (пр. Карпош, Елегант
и др., да се види за просторот кај Касарната) со прибавени податоци за просторот, катастарска парцела,
сопственост или друг вид стварно право од имотен лист, како и други неопходни податоци. Татјана
Ѓеоргиевска и Добривој Николовски 7.5.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Со други општини да се направат консултации за начинот на дератизација и дезинсекција, да се
разделат флаерите и да се упатат покани за учество во акцијата за чистење. Да се организира состанок
со Директорите на училиштата , ЈП Комуналец Бранко Велиновски 7.5.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, БУЏЕТ, ОПШТИНСКИ ИМОТ И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО
ДАНОЦИ И ИМОТ
Да се контактира со Светска Банка во поглед на регулирање на посебна сметка за финасиите за
проектот со улиците Татјана Ѓоергиевска 07.05.2013
Состанок со Директорите на училиштата и Градоначалникот во поглед на средствата за
образование Татјана Ѓоергиевска 07.05.2013
Во врска со наплата на данокот на имот до крајот на неделата да се изготви облогот Татјана
Ѓоергиевска 07.05.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЕКОНОМСКИ
ТЕХНОЛОГИЈА
Д а се водат припремите за релито Душко Арсовски 29.4.2013

РАЗВОЈ

И

ИНФОРМАТИЧКА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Да се види за изготвување на Програмата за продажба на градежно земјиште. Никола
Граматиков 07.05.2013.
Контакт со Агенцијата за млади и спорт во поглед на решавање на одводнувањето кај новата
Спортска Сала Никола Граматиков 07.05.2013.

За тениското игралиште да се оствари контакт за примопредавање Никола Граматиков
07.05.2013
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се разгледа и подготви одлука за ценовник за користење на спортската сала, како и да се
види за набавка на ролни за заштита на подот на салата. Томе Тодоровски 07.05.2013
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ
Да се регулира уписот на пристапната рампа -мост кај музејот во катастарот Душко Арсовски
Добривој Николовски и Драган Величковски 07.05.2013
Изговил Игор Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски

_______________
_______________
_______________
_______________

Крива Паланка 7.5.2013
Јаготка Николовска
Татјана Ѓоргиевска
Томе Тодоровски
Драган Величковски
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_______________
_______________
_______________

