ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 03.06.2013 година во 9.00 часот во кабинетот на Градоначалникот.
Присутни : Градоначалник Арсенчо Алексовски, Одделение за јавни дејности, економски развој и
информатичка технологија Душко Арсовски 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, Директор на ЛУ Градски Музеј Драган
Величковски, 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 склучи договор со катастарот и да се види за види за оператори кои издаваат електронски
потписи. Јаготка Николовска 03.06. 2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Да се види за Урбанистички план за парцели до 300 м2
со
намена
за
индивидуално
домување, и водење на постапка за доделување – продажба, како и да се предвиди простор за станбена
зграда. Исто така да се води постапката за урбаниситички план за села кои се блиску до градот ,
предвидување на населби со површини од 300 м2. со лоцирање на земјиште сопственост на Р.
Македонија. Активноста е приоритетна со обврска за доставување на месечни извештаи. Добривој
Николовски 03.06. 2013
Во врска со поставување на знаци за тежинско оптоварување да се изврши координација со МВР
како и за изнаогање на алтернативни пристапи . За наредна седница на Советот да се водат активности
и да се подготви Одлука за Совет. Добривој Николовски 03.06. 2013
Да се поднесе барање за распишување на јавна набавка за табли со имиња на улиците и куќни
броеви Добривој Николовски 03.06. 2013
За предвидување на терени за скијање на Калин Камен да се вклучи спортист – скијач за
укажување, предвидување и давање на практични совети. Добривој Николовски 03.06.2013година
Да се проучи постапката за доделување на земјиште за верски објекти. Добривој Николовски во
координација со другите одделенија 03.06. 2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, БУЏЕТ, ОПШТИНСКИ ИМОТ И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО
ДАНОЦИ И ИМОТ
По добивањето на одлуките во врска со хидроцентралите да се води постапка за потпишување.
Да се направи записник и да се забрза постапката , Да се види за дозвола за подготвителни работи.
Татјана Ѓеоргиевска и Добривој Николовски 03.06. 2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИЧКА
ТЕХНОЛОГИЈА
Во врска со повикот од ИПАРД да се дадат предлози за патишта. Душко Арсовски 03.06. 2013
Да се достават податоци за Баскер Фест, да се утврдат локации за издавање за фестивалот и да
се даде известување на Златен Канал.Душко Арсовски03.06. 2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Како овластено лице за патот во Конопница се назначува Никола Граматиков
Да се набават материјали и да се види за средување на шахтите , работниците да се упатат на
локациите за изведување на работите. Никола Граматиков и Томе Тодоровски 03.06.2013
Да се контактира во врска со спортската сала Никола Граматиков 03.06.2013

Во координација со Томе и Игор да се види за прием на мултифункционалната машина и
записнички да се изврши примопредавање за сите машини во присуство со претставници од Светска
Банка. Никола Граматиков 03.06.2013
ЈП КОМУНАЛЕЦ
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ
Изговил Игор Додевски
Крива Паланка 03.06.2013
Душко Арсовски
_______________
Јаготка Николовска
_______________
Александар Ангелов _______________
Татјана Ѓоргиевска
_______________
Добривој Николовски _______________
Томе Тодоровски
_______________
Бранко Велиновски
_______________
Драган Величковски _______________

