ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 26.03.2012 година во 9.00 часот во кабинетот на
Градоначалникот.
Присутни : Градоначалник Арсенчо Алексовски, Раководител на Одделение
за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија Душко Арсовски,
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 продолжи со активностите во врска со регулирање на имотно правните
односи за водоснабдителниот систем Висока Зона Лев брег. 26.03.2012
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се закаже состанок во врска со поставување на сообраќајна сигнализација во
градот, да се изврши увид на лице место. Добривој Николовски 26.03.2012
Да се продолжи со активности за именување на улици плоштади и други
инфраструктурни објекти . Добривој Николовски Во текот на неделата.
Одделение за инспекциски надзор
Во преселувањето на одделението за финансии да се вклучат редарите . Бранко
Велиновски 26.03.2012
По течението на Крива Река да са преземат активности за порамнување на брегот
на коритото и да се преземат активности за вадење на растенија врби и слично Бранко
Велиновски 26.03.2012
Да се преземат активности за поставување на табли “ЗАБРАНЕТО ФРЛАЊЕ НА
ОТПАД“ Бранко Велиновски 26.3.2012
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со
даноци и имот
Доставата на опомените да се подобри и забрза. Во врска со доставата да се
закаже состанок со Доставувачите, Комуналните редари за 27.03.2012 Вторник 8.00 часот.
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се одржи состанок и да се утврди со кој водоснабдителен систем да се аплицира
и да се даде предлог . Душко Арсовски во координација со Александар Ангелов и Цане
Николовски 26.3.2012

Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се изврши увид на лице место на објектот школо во с. Длабочица и општинските
простории над продавниците кои се наоѓаат до патот, да се утврди нивната површина, да
се определи почетната цена за надавање Александар Ангелов 26.03.2012 ,
За создавање на услови за сообраќајно одбележување да се среди потегот кај
Кадиска чешма, да се прередат коцките на улицата кај почетокот на градскиот парк.
Александар Ангелов и ЈП Комуналец 26.3.2012
Да се даде известување за прочистените пропусти на магистралата и план за
прочистување за останатите Александар Ангелов 12.03.2012
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Во врска со сообраќајното одбележување да се преземат активности за миење на
улиците . Цане Николовски 26.03.2012
Реконструкција на канализацијата на ул. Калин Камен. 26.03.2012
Поставените жардињери пред ОУ Партизан да се исфарбаат за подобрување на
естетиката.05.03.2012
Да се направи согледување за поправка на кантите за отпадоци низ градот и да се
види за набавка на нови Цане Николовски во координација со Бранко Велиновски
26.03.2012
Да се направи увид и да се поправат носачите на саксии за цвеќиња низ градот
Цане Николовски 26.3.2012
Да се оствари контакт и да се подигнат канделабрите донација од Скопска Пивара
АД Скопје и да се започне со нивно поставување. Цане Николовски 26.3.2012
Изговил Игор Додевски
Крива Паланка 26.03.2012
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
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_______________
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