ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ

Колегиумот е одржан на ден 31.01.2012 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 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 урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Добривој Николовски Раководител на одделение за инспекциски надзор Бранко
Велиновски, Директор на ЈП Комуналец Цане Николовски, Советник Никола
Граматиков и 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 извести избраниот економскиот оператор за одбележување на улици и да
се закаже состанок и да се даде известување за отпочнување со работа по
подобрување на временските услови. Јaготка Николовска и Биљана Тасевска 31.01.2012
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се закаже состанок на Комисијата за именување на улици, плоштади и други
инфраструктурни објекти и да се преземат соодветни активности за именувањето.
Добривој Николовски 31.1.2012
Да се контактира со Национален Конзерваторски Цeнтар во поглед на ѕидот кај
општината. Добривој Николовски 31.1.2012

Да се достават податоци за трасата за гасификација Добривој Николовски
31.1.2012
Одделение за инспекциски надзор
Да се известат сопствениците на деловни простори за чистење на снегот пред
истите . Бранко Велиновски 31.1.20102
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со
даноци и имот
Да се достави до сите одделенија урнек од пишани процедури за работа на
одделенијата и по нивно изготвување да се соберат. Татајана Ѓеоргиевска 31.1.2012
Со Сектор за јавен долг при министерството за финансии да се оствари контакт
за задолжување Татјана Георгиевска 31.1.2012
Одделение
технологија

за јавни

дејности,

економски

развој

и

информатичка

Да се контактира со директорите на ученичкиот дом Боро Менков за решавање
на затоплувањето со парно греењеи на ОУ Јоаким Крчовски за салата , ОУ Илинден
санитарни чворови и малтерисување . Да се направи план за побарување на средства –
преглед по ставки. Душко Арсовски 31.1.2012
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се достави на одобрување, програма за работа во областа на располагањето
со градежното земјиште сопственост на РМ на територијата на општина Крива
Паланка за 2012 година , Никола Граматиков 31.1.2012
Да се утврди потреба од донесување на одлуки на Совет на општина Крива
Паланка за давање согласност за аплицирање со проекти Никола Граматиков 31.1.2012
Да се достави преглед за состојбата по проектите и постојано да се контактира
со изработувачите на проекти за нивно побрзо завршување. Александар Ангелов
31.1.2012
Да се повикаат сопственици на имот низ кој поминува трасата за регулирање на
правото на сопственост за изградба на пат. Александар Ангелов 31.1.2012
При изработка на проекти – траса да се изврши координација со одделение за
урбанизам и преклопување со урбанистичките планови Александар Ангелов 31.1.2012
Да се изготви проектна задача за распишување на набака за изработка на
проекти за канализација Александар Ангелов 31.1.2012
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се достави спецификација за набавка на вид на машини од страна на ЈП
Комуналец 31.1.2012 Цане Николовски

Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
_______________
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_______________
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_______________
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