ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 22.07.2013 година во 9.00 часот во кабинетот на Градоначалникот.
Присутни : Градоначалник Арсенчо Алексовски, 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 урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина Добривој Николовски
, Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура Никола Граматиков
Раководител на одделение за инспекциски надзор Бранко Велиновски, Директор на ЈП Комуналец Томе
Тодоровски, Директор на ЛУ Градски Музеј Драган Величковски Советник Александар Ангелов 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 контактира со Агенција за млади и спорт во врска со подигање на пинг понг опремата . Игор
Додевски во координација со Комуналец 22.07.2013
Пред одржувањето на манифестациите да се достави известување до надлежните институции.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
За престојниот Џој Фест да се види за локации каде ќе бидат поставени шанкови при што да се
имат предвид две алтеративи едната е бината да биде поставена кај ОУ Ј.Крчовски , а другата на
постоечкото место на бината. Добривој Николовски 22.7.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Да се преземат активности за евидентирање на Совет на Станари. Бранко Велиновски 22.7.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, БУЏЕТ, ОПШТИНСКИ ИМОТ И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО
ДАНОЦИ И ИМОТ
Да се види за утврдување на цена за издавање на шанковите за настаните во престојниот
период. Татјана Ѓеоргиевска 22.07.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИЧКА
ТЕХНОЛОГИЈА
Да се даде спецификација за набавка на плакети. Душко Арсовски 22.07.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
За патот маала Деловодци да се води постапка за вадење на градежна дозвола. Да се
контактира за елаборатот написмено и да се повика во најкраток рок да ги изврши обврските. Никола
Граматиков. 22.7.2013
Да се закаже и одржи состанок во врска со почетокот на изградбата на мостот Куков Дол со
надлежните институции кои на ова место имаат свои инсталации. Да се утврди алтернативен пат за
време на изградбата на мостот и да се даде соопштение до јавноста. Никола Граматиков. 22.7.2013
Да се поднесе барање за распишување на јавна набавка на цевки . Никола Граматиков. 22.7.2013
Да се види за изготвување на елаборат и водење на постапка на уписот на спортската сала во
катастарот. Никола Граматиков. 22.7.2013
Да се пушти допис до Агенција за млади и спорт за изградба на стената кај повеќенаменското
игралиште Никола Граматиков 22.07.2013
Да се разгледаат проекти со кои може да се аплицира. (проекти кои се изготевени и проекти кои
треба да се изготват). Да се изврши увид на лице место на локациите за патишта канализации водоводи
и да се дадат предлози. Никола Граматиков 22.07.2013
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Во Калин Камен да се водат активности за уредување на просторот. Томе Тодоровски 22.07. 2013
Кај новиот забавно рекреативен парк да се однесе муљ и посее трева и да се изнесе шутот, да се
постават клупи и да се види за спроведување на вода Томе Тодоровски 22.07. 2013
Да се изврши увид на лице место на потребните локации и да се исчистат шахтите Томе
Тодоровски 22.07.2013
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