ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 06.10.2014 година во 9.00 часот во кабинетот на Градоначалникот.
Присутни : Градоначалник Арсенчо Алексовски, Раководител на Одделение за јавни дејности, економски
развој и информатичка технологија Душко Арсовски,Раководител на Одделение за правни и општи работи Јаготка
Николовска, Раководител на одделение за финансиски прашања Татјана Ѓоргиевска, Раководител на Одделение
за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина Добривој Николовски, Раководител на одделение за
изградба и одржување на комунална инфраструктура Никола Граматиков, Раководител на одделение за
инспекциски надзор Бранко Велиновски, Директор на ЈП Комуналец Крива Паланка Томе Тодоровски , Директор
наЛУ Градски Музеј Драган Величковски, Советник Александар Ангелов, Советник Игор Додевски, Виш
Соработник Биљана Тасевска .
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
За Проектот за патот во с. Жидилово да се контактира со изготвувачот и да се извршат потребните
корекции Никола Граматиков 06.10.2014
Да се обезбеди електронска верзија за проектите за Азбестно Цементни цевки и водовод во с. Луке и
Висока Зона Никола Граматиков 6.10.2014
Да се продолжи со крпење на ударните дупки низ општината. Никола Граматиков пренесено од
претходниот колегиум.
Во врска со фишеата да се организира состанок со консултантите и доколку е потребно да се направат
потребните корекции Никола Граматиков и комисија 6.10.2014
За ул. Наско Тамбурков да се извести населението за стената Никола Граматиков 6.10.2014
Да се направи проект за Лозаново и да се види за патот кај Мезовски Ливади Никола Граматиков 6.10.2014
Да се извршат корекции за канализацијата во с. Мождивњак Никола Граматиков 6.10.2014
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Во врска со утврдувањето на локациите за зградите да се даде описот на постапката , роковите и
параметрите за зградата број на катови , борој на станови, решавање на паркирањето и слично Добривој
Николовски пренесено од претходниот колегиум
Да се дадат предлог локации за изградба на куќи. Податоците да се предадат на Градоначалникот за да
се достават до ЈП за станбен и деловен простор. Добривој Николовски пренесено од претходниот колегиум
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Да се водат припремните активности за 8-ми Октомври Јагода Николовска Игор Додевски Биљана
Тасевска , Душко Аросвски 06.10.2014
Покрај 8-мо Октомвриската награда да се подготви и Благодарница за ЈТС Додевски Игор 6.10.2014
година
Да се види потпишување на договорот за изработка на општи акти за селата, набавка на возилото и за
геодетски услуги. Биљана Тасевска 6.10.2014
Одделение за инспекциски надзор
Одделение за финансиски прашања
Да се нотираат сите прашања во врска со проблемите со градежно земјиште за престојниот состанок со
Директорот на катастарот. пренесено од претходниот колегиум

До градоначалникот да се достави предлог за организација на продажбата на градежното земјиште ,
споредбена пракса со други општини Татјана Ѓеоргиевска пренесено од претходниот колегиум.
Да се направи ребаланс на буџетот за во врска со набавка на табли и куќни броеви Татјана Ѓеоргиевска и
Добривој Николовски 6.10.2014
Да се види за кредитот за музеј Татјана Ѓеоргиевска 6.10.2014
Да се определи почетна цена за закуп на просториите од страна на општинските проценители и да се
предвиди поставување посебни струјни броила за просториите.
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Како модератор за вежбата со оружје и концертот на армискиот трубачки оркестар да се повика Жаклина
Цветковска и да се извести МВР за паркирањето пред плоштадот на општината 6.10.2014
Да се продолжи со активностите во врска со проектот Одби работа на црно Душко Арсовски 06.10.2014
Да с определи одговорно лице за меѓународниот фолклорен фестивал Дуко Арсовски 6.10.2014
Да се аплицира за средства пред Агенцијата за тризам и да се организира презентацијата Душко
Арсовски, Драган Величковски Добривој Николовски пренесено од претходниот колегиум
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се исчисти фонтаната на плоштадот Томе Тодоровски 6.10.2014
Да се постави шахтата на ул. Осоговска Томе Тодоровски 6.10.2014
Дасе изготви и достави план за чистење на оџаци и да се офороми цена за услугата Томе Тодоровски и
Оловер Стојановски 06.10.2014
Да се постават инфо таблите Томе Тодоровски 6.10.2014
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
За 8-мо Октомвриска награда да се обезбеди точниот назив на ЈТС Драган Величковски 6.10.2014
Да се контактира со кабинетот на Претседателот Иванов во врска со копаничарската колонија 6.1.2014
Изготвил И. Додевски
Крива Паланка 06.10.2014година
Душко Арсовски
_______________
Јаготка Николовска
_______________
Татјана Ѓоргиевска
_______________
Никола Граматиков
_______________
Добривој Николовски
_______________
Томе Тодоровски
_______________
Бранко Велиновски
_______________
Александар Ангелов
_______________
Драган Величковски
_______________

