ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 30.09.2013 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 изградба и одржување на
комунална инфраструктура Никола Граматиков Раководител на одделение за инспекциски надзор
Бранко Велиновски, Раководител на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Добривој Николовски, Директор на ЈП Комуналец Томе Тодоровски Директор на ЛУ Градски Музеј Драган
Величковски 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 ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Да се свика одборот за доделување на 8-мо Октомвриска награда за Четврток во 09.00 часот за
разгледување на предлозите за наградата.Јаготка Николовка, Биљана Тасевска 30.9.2013 г.
Во врска со доделување на простории во Вавилон центарот да се приберат барања, да се среди
влезната врата и осветлувањето во надворешниот дел, да се поставуви посебно броило за секој
корисник, и осторот да се вклучи во акцијата за 5-Октомври за чистење . Јаготка Николовска и Бранко
Велиновски 30.09.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Да се контактира во врска со поставување на Градскиот Часовник врз Администативно деловниот
објект и да се избере боја на фасадата. Добривој Николовски 30.09.2013
За плацот Пелагонија во текот на денот од страна на комисијата да се излезе на лице место и да
се изврши увид врз основа на што да се состави записник 30.09.2013
Да се рзгледа и предложи локација за Гробишта на Ромите 30.09.2013
Да се водат активности за заинтересираност за паркинзи според принцип ЈПП Добривој
Николовски и Билјана Ц. Тасевска со правното одделение 30.09.2013
Во врска со дописот од Манастирот Св. Јоаким Осоговски за оштетување на патот од
транспортот на дрва да се разгледа и да се предложи решение за регулирање на сообраќајот. Добривој
Николовски 30.09.2013
Да се види за изготвување на проект за рекреативна патека накај Манастирот со почеток од
Спортската сала до Манастирот .30.09.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Активностите за ажурирањето и евиденцијата на корисници на државно земјиште да продолжат.
Бранко Велиновски 23.9.2013
Да се водат активности за акцијата чиста Македонија за 5-ти октомври. Бранко Велиновски
30.09.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, БУЏЕТ, ОПШТИНСКИ ИМОТ И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО
ДАНОЦИ И ИМОТ
Да се изготви листа на обврски на општината и да се достави до Градоначалникот 30.09.2013
година.
Да се водат постапките за продажба на градежно земјиште , за наредната седница на советот
како точка на дневен ред да се предвиди продажба во 4 квартал и да се предвидат нови површини
30.09.2013 Татјана Ѓеоргиевска
Да се донесе одлука цената постигната од лицитација на градежно земјиште да биде утврдена
како пазарна цена, а данокот да го плаќа купувачот. 30.09.2013 Татјана Ѓеоргиевска.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИЧКА
ТЕХНОЛОГИЈА
Да се види за подготвување на прашалник за анкета за гасификација.Душко Арсовски во
соработка со сите одделенија 30.09.2013

Да се водат активности за празникот 8- ми Октомври Ден на ослободување на Крива Паланка.
Душко Арсовски и Игор Додевски 23.09.2013.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
До министерството да се испрати допис со барање на мислење за проектот Регулација на
Белевски Дол. Никола Граматиков 30.09.2013
Увид на лице место и активности во врска со решавање на имотно правните односи за Белевски
Дол 30.09.2013 Блаже Илиевски
За проектот Дурачка Река канализација да се види за изработка на проект за експропријација
30.09.2013
ЈП КОМУНАЛЕЦ
За водоводот во Лозаново да продолжат активностите за поставување на водомери Томе
Тодоровски 30.09.2013 г.
Да се види за користење на Возилото Рено од страна на ЈП Комуналец Томе Тодоровски , Иле
Коцевски 30.09.2013
Во врска со зимското одржување да се достават податоци до општината 30.09.2013
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ
Изговил Игор Додевски
Крива Паланка 30.9.2013
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