ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 29.07.2013 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, 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
Пинг понг масите се подигнати, останува да се контактира со Агенција за млади и спорт во врска
со подигање на пинг понг опремата. Игор Додевски во координација со Комуналец 29.07.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Престојниот Џој Фест да се одржи на постојната бина. Да се утврдат локации каде ќе бидат
поставени шанкови. Да се види за изготвување на нова одлука за издавање на локации за шанкови која
ќе се однесува само за прославата и настаните кои се одржуваат во чест на Св. Јоаким Осоговски.
Добривој Николовски, Татјана Ѓеоргиевска 29.7.2013.
Да се пронајде локација за нова депонија, и да се разгледаат други алтернативни начини за
управување со отпад. Добривој Николовски 29.07.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Да се излезе на лице место од страна на инспекциската служба и да се преземат активности за
евидентирање на Совет на Станари. Бранко Велиновски 29.7.2013
Да се зајакне контролата на теренот во врска со градежни активности. Коста Пеевски и Бранко
Велиновски 29.07.2013
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 води организацијата за настапот на Бразилското фолклорно друштво Душко Арсовски
29.07.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Да се следи работата и активностите на повеќенаменското игралиште. Никола Граматиков
29.07.2013
За патот маала Деловодци да се решат сопственичките односи и да се водат активностите за
упис во катастарот. Никола Граматиков 29.07.2013
Во врска со проектите финансирани од Светска Банка да се контактира и да се дава
известување до Градоначалникот за секој проект. Да се започнат активности кои се обврска на
општината во врска со изградбата на мостот на Куков Дол. Никола Граматиков 29.07.2013
Да се поднесе барање за распишување на јавна набавка на камења за поплочување . Никола
Граматиков. 29.7.2013
Да се види за изготвување на елаборат и водење на постапка на легализација и упис на објектот
во с. Мождивњак. Никола Граматиков Добривој Николовски Игор Додевски. 29.7.2013
ЈП КОМУНАЛЕЦ

Да се водат активности на Градските Гробишта, да се поправат чешмите и да се среди одводот .
Активности за поставување на настрешница, да се среди објектот на старите гробишта и да се види
можност за издавање. Томе Тодоровски 29.07.2013
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ
Изговил Игор Додевски
Душко Арсовски
Никола Граматиков
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
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Крива Паланка 29.07.2013
Јаготка Николовска
Татјана Ѓоргиевска
Томе Тодоровски
Драган Величковски

_______________
_______________
_______________
_______________

