ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 2.07.2012 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 инспекциски
надзор Бранко Велиновски, 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 организира состанок со Регулаторна Комисија за енергетика и Министерство за економија за
гасификација на Крива Паланка Игор Додевски 2.7.2012
Во врска со наплата на комуналните такси и други приходи на општината да се изготват опомени
пред тужби, доколку во рокот предвиден во опомената пред тужбата не се плати долгот да се пристапи кон
водење на постапка. Јаготка Николовска 2.7.2012
Решение за Комисија за издавање под закуп на градежно земјиште со целосно регулиран
надлежности. Јаготка Николовска во координација со Татјана Ѓоргиевска 2.7.2012
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Одделение за инспекциски надзор
Да се види за наплата на комунална такса за просторот пред дуќаните Бранко Велиновски 2.7.2012
Од страна на Комисијата да се водат активности за ажурирање на имот. Бранко Велиновски 2.7.2012
Да се пратат работници за расчистување на трасата за изградба на патот во с. Конопница сечење на
гранки и други активности во претходна координација со ЈП Македонски Шуми. Бранко Велиновски 2.7.2012
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и имот
Да се изготви листа на должници за неплатени комуналии и да се достават опомени пред тужби.
Татјана Ѓеоргиевска и Јаготка Николовска 2.7.2012
Да се води постапката за издавање на градежно земјиште под закуп-(да се изготви терк договор за
закуп, во решението за формирање целосно да се регулираат надлежностите на комисијата и да се
продолжи со водење на постапките) . Татјана Ѓоргиевска и комисија 2.7.2012
Да се види за можноста за задложување. Татјана Ѓеоргиевска 2.7.2012
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се преземат активности во врска со реновирање на училишниот дом Боро Менков (стар дел,
прозори, врати, под, санитарии), ОУ Илинден санитарии, ПООУ Илинден с. Конопница (парно греење). Да се
пушти допис за средства до Влада на Р. Манкедонија и Министерството. Душко Арсовски 2.7.2012
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се води постапка за поставување на “лежечки полицајци“ на местата на поранешните кои се
оштетени или тргнати. Александар Ангелов 2.07.2012
До Градоначалникот да се достава листа на проекти со вредност и опис на проектот. Александар
Ангелов 2.7.2012
Во врска со фишето за проектот за Станечка Река да се води постапката и да се информира
градоначалникот. Никола Граматиков 2.7.2012
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