ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 25.06.2012 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, 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 предадат образците за оценување на државни службеници, и да се види за користење на
годишните одмори. Јаготка Николовска 25.6.2012
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Одделение за инспекциски надзор
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и имот
Да се информираат обврзниците за плаќање на комуналии. Во случај на подолго неплаќање да се
изготви листа на обврзници до кои треба се достават опомени пред тужби и тужби. Татјана Ѓеоргиевска и
Јаготка Никоовска 25.6.2012
Да се види за можноста за задложување. Татјана Ѓеоргиевска25.6.2012
Да се пушти иницијатива до ЗЕЛС за промена на постојнот законско решение во поглед на процена
на имот. Татјана Ѓеоргиевска и Александар Ангелов.25.6.2012

Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се преземат активности во врска со реновирање на Интернатот(стар дел, прозори, врати, под,
санитарии), ОУИлинден санитарии, ПООУ Илинден с. Конопница (парно греење)Душко Арсовски 25.6.2012
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Состанок со месното население од С. Станци и С. Дурачка Река за уредување на водоводите кои се
наоѓаат на трасата на патот кој се гради. Александар Ангелов 25.6.2012
Да се достави барање за распишување на Јавна набавка за крпење на ударни дупки. Александар
Ангелов 25.06.2012
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Изговил Игор Додевски
Крива Паланка 25.06.2012
Душко Арсовски
_______________
Јаготка Николовска
_______________
Александар Ангелов _______________
Татјана Ѓоргиевска
_______________
Добривој Николовски _______________
Цане Николовски
_______________
Бранко Велиновски
_______________

