ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 18.06.2012 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 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
инспекциски надзор Бранко Велиновски, Директор на ЈП Комуналец Цане Николовски ,
Советник Никола Граматиков, 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 распише јавен оглас за лицитација на објекти во сопственост на општината
Јаготка Николовска. 18.6.2012
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Одделение за инспекциски надзор
Да се изврши увид на лице место во м.в.Калин Камен во врска со оградување на
патот и да се види за отпадот кај Ловечката куќичка. Бранко Велиновски и Александар
Ангелов 18.06.2012
Во координација со одделението за финансии да се продолжат постапките и
активностите на Комисијата за ажурирање на данокот на имот. Бранко Велиновски
18.06.2012
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со
даноци и имот
Да се води постапката за присилно извршување спрема должници кои избегнуваат
намирување на обврските спрема општинатаТатјана Ѓеоргиевска 18.6.2012
На локалниот медиум ТВ Златен Канал да се изврши информирање на јавноста за
наплата на комунална такса Татјана Ѓеоргиевска 18.6.2012
Да се преземат активности на комисијата за продажба на градежно земјиште
(прецизирање на Решението, Архивски број и објава за продажба на парцели).
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
До директорите на училиштата и ученикиот дом да се пушти допис со барање за
податоци информации, проблеми и прашања во врска со потребите на образованието.
Одговорите да се соберат најдоцна до 20.6.2012 пред одржување на состанокот во
Министерството за образование. Душко Арсовски 18.6.2012

Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Состанок за информирање на Градоначалникот со одделението за изградба и
оддржување на комунална инфраструктура и согледување за потребата од крпење на
ударни дупки и други активности на улиците. Александар Ангелов 18.6.2012
Да се провери во Катастар за сопственост на парцелите низ кои поминува
водоводниот систем за с.Луке Никола Граматиков , Блаже Илиевски 18.6.2012
ЈП КОМУНАЛЕЦ

Изговил Игор Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски

Крива Паланка 18.06.2012

_______________ Јаготка Николовска
_______________
_______________ Татјана Ѓоргиевска_______________
_______________ Цане Николовски _______________
_______________

