ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 31.03.2014 година во 9.00 часот во кабинетот на Градоначалникот.
Присутни : 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 финансиски прашања Татјана Ѓоргиевска
Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура Никола Граматиков,
Раководител на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина Добривој Николовски
Раководител на одделение за инспекциски надзор Бранко Велиновски, Директор на ЈП Комуналец Томе
Тодоровски, 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 изградба и одржување на комунална инфраструктура

Да се дадат податоци за Велосипедски патеки од завршетокот на постојната патека до крајот на кејскиот
ѕид кај нас. Бегови Бавчи 31.3.2014 Никола Граматиков
Да се изврши порамнување на улици со Грејдер по извршено согледување на потребите. Александар
Ангелов 31.3.2014
Да се превземат активности за свлечиштето Никола Граматиков 31.3.2014
Да се определат повеќе проекти за изградба на канализација (нас. Грамаѓе, Мезовски Ливади, Конопница
секундарна мрежа, Бегови Бавчи) Никола Граматиков 31.3.2014
Да се изврши упис на Велосипедската патека Никола Граматиков 31.3.2014
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се одржи состанок и да се види за локација за мотокрос патека Добривој Николовски 31.3.2014
Да се забрза постапката за повеќе наменското игралиште Добривој Николовски 31.3.2014
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Да се разгледа можноста и постапката за одржување на јавното осветлување од страна на ЈП Комуналец
Одделение за инспекциски надзор
Одделение за финансиски прашања
Да се води постапката за тунелите Татјана Ѓеоргиевска 31.3.2014
Да се извршат и припремат сите дејствија и акти за продажба на градежно земјиште, а продажбата да
следи по завршување на изборите. Татјана Ѓеоргиевска и Комисја
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Во врска со аплицирање преку СИПР и СБ да се определат проекти , да се даде предлог и да се подготват
апликации по грантовата програма. Проектите треба да ги опфаќаат руралните подрачја . Душко Арсовски
24.3.2014
Да се види за антивирусна заштита на компјутерите во општината Душко Арсовски 31.3.2014

ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се изврши увид на лице место за пазарската патека и да се даде предлог за изведба . Томе Тодоровски
31.03.2014
Да се започне со миење на улиците во градот Томе Тодоровски 31.03.2014
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Татјана Ѓоргиевска
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
Драган Величковски

Крива Паланка 31.3.2014 година
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Јаготка Николовска
Никола Граматиков
Томе Тодоровски
Александар Ангелов

_______________
_______________
_______________
_______________

