ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 07.11.2011 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 инспекциски надзор Бранко Велиновски, Советник
Никола Граматиков и Советник Игор Додевски .
Записникот го вoдеше Билјана Тасевска .
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 изготви иницијатива за разгледување на можноста за поведување на постапка за
измена и дополнување на законската регулатива за процентуална распределба на средствата кои
се прибираат како надоместоци согласно на Законот на водите, а особено од експлоатацијата на
песок, чакал и камен. Игор Додевски до среда 09.11.2011 г.
Одделение за инспекциски надзор
Да се зајакне контролата од страна на редарската служба за отстранување на дрва од
јавни површини . Бранко Велиновски тековно
Да се изврши прочистување сечење на гранки на патот накај с. Градец 07.11.2011
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и
имот
Да се направи согледување на состојбата на долгот на Општината спрема ЕВН за уличното
осветлување Татјана Георгиевска 7.11.2011
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се преземат активности во врска со Изградба на патот во с. Конопница, да се земат
изјави од населението сопственици на земјиште од елаборатот и проектот. Душко Арсовски
1.11.2011
Да се изготви англиски опис на проекти за пречистителната станица, Гасификацијата и др.
проекти со вредност на проектите , за што се работи која е целта и содржината на проектот
Антонио Давитковски и Валентина Ангеловска

Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Материјалот кој произлегува од изградба на салата да се искористи за рамнење кај
игралиштето 7.11.2011 г. Александар Ангелов
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се заменат азбестните табли на куќичката кај игралиштето и оградата Цане Николовски
Да се направи договор за јавна чистота.

Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски

Крива Паланка 7.11.2011 година
_______________
_______________
_______________
_______________

Јаготка Николовска _______________
Татјана Ѓоргиевска
_______________
Цане Николовски
_______________

