ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 19.12.2011 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 јавни дејности, економски
развој и информатичка технологија Душко Арсовски, Раководител на одделение за
финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и имот Татјана Ѓоргиевска
Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура Александар
Ангелов, Раководител на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Добривој Николовски Раководител на одделение за инспекциски надзор Бранко Велиновски,
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:
Да се спремат и поделат матријали за Совет за седница на Совет Јагода Николовска
19.12.2011
Да се задолжи Валентина Димитровска за водење на постапки за наплата на долгови за
должници правни лица за кои претстои или е отворена стечајна постапка за предјавување на
побарување во стечајна маса и наплата на долг. Јаготка Николовска и Валентина Димитровска
19.12.2011.
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Одделение за инспекциски надзор
Комисијата за ажурирање на данокот на имот по завршување на обуката да започне со
активносити. Бранко Велиновски 05.12.2011
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и
имот
Да се одржи состанок со Драган Величковски – ЛУ Музеј Крива Паланка.Татјана
Ѓеоргиевска за 20.12.2011 г.
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Комисијата формирана од претходно да започне со разгледување на најубаво украсен двор
и деловен објект Душко Арсовски 19.12.2011
За празникот Водици да се организира подготвување на пивтијадата Душко Арсовски
19.12.2011
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се направи согледување за фабриката за вода Александар Ангелов и ЈП Комуналец

За бунарскиот систем да се направи согледување за сопственоста на имотот и за
потребата од сечење на дрвата. Александар Ангелов и ЈП Комуналец 19.12.2011
Да се разгледа можноста за поставување на тениското игралиште во поранешната
Касарна. Александар Ангелов 19.12.2011
При поставување на новата инсталација за струја да се отстрани бетонската бандера и да
се постави кабел со поголем пресек Александар Ангелов 19.12.2011
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Решение за решавање паркирањето на возилата на градските гробишта и за капелата.
Цане Николовски 19.12.2011
Да се продолжи и да се заврши со постапката за обновување на водостопанска дозвола од
Министерство за животна средина 19.12.2011
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