ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 14.07.2014 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 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, 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 изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се дефинираат и мапираат локациите за крпење на ударните дупки низ општината . Никола Граматиков
14.7.2014
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Пренесено од претходниот колегиум . За Школото во с. Градец да се даде предлог Решение за решавање
на водоснабдувањето односно да се разгледа најоптималното решение дали да биде со изградба на резервоар
или со пумпи. Да се преземат мерки потребни за санација на покривот и други делови од училиштето каде за тоа
има потреба. Душко Арсовски , Добривој Николовски и Томе Тодоровски 7.7.2014
Да се отпочне постапката за урбанистичко решавање на просторот кај мотел Македонија за салата, да се
види за пренамена на објектот во покриен базент и да се водат постапките потребни за таа намена. Добривој
Николовски 14.7.2014
Да се даде известување за постапката за повеќенаменското игралиште во с. Конопница и за
Планинарскиот дом Царев Врв. Добривој Николовски 14.7.2014
Да се спроведе постапката за физичка делба во врска со викенд населбите во Калин Камен и кај браната
Добривој Николовски 14.7.2014
За ДУП Централно Градско подрачје да се даде налог за изработка Добривој Николовски 07.7.2014
Да се изврши рапоред на канцеларии во новиот административен објект. Добривој Николовски
Да се разгледа и да се даде решение за приклучување на струја и парно на новата зграда , како и да се
постави цевка за гас .Добривој Николовски 14.7.2014
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Да се продолжи со активностите за достава на решенијата за данок на имот Јаготка Николовска 14.7.2014
Од страна на сите одделенија да се достави одговор во врска со потребата од користење на електронски
пречистени текстови на законските прописи. Игор Додевски 14.07.2014
Да се изврши реално оценување на државните службеници. Сите раководители 14.07.2014 г.
Да се даде предлог за просториите на општинта кои ќе останат слободни по преселување во новата
зграда 14.7.2014
Одделение за инспекциски надзор

За акцијата ден на дрвото да се предвиди пошумување со багреми накај манастирот за заштита на патот .
Бранко Велиновски 14.07.2014
Активностите за отстранување на врбите во речното корито кај населба Бегови Бавчи и кај спортскиот
комплекс да продолжи . Бранко Велиновски 14.7.2014
Одделение за финансиски прашања
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Поради неповолните временски услови во тековната недела да се одложат претставите за наредниот
период и да се достави известување до медиумите Душко Арсовски 14.07.2014
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се пристапи кон склучување на договори за собирање на отпад со субјектите со кои не е склучен, и да
се изврши координација со одделението за инспекциски надзор при општината. Томе Тодоровски 14.7.2014
Да се продолжи со активностите за реализација на проектот Висока Зона Десен Брег 07.7.2014
За пазарската патека да се продолжи со активностите за изградбата. Во координација со Добривој
Николовски и Никола Граматиков да се направи скица и пресметка за финансиски средства за изградба на
степеници . Томе Тодоровски 14.07.2014
Под ново изградената улица Наско Тамбурков да се преземат активности за средување на атмосферската
канализација, по претходно извршен увид на лице место и изготвена скица . Томе Тодоровски 14.7.2014
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Татјана Ѓоргиевска
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
Драган Величковски

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Крива Паланка 14.07.2014 година
Јаготка Николовска
Никола Граматиков
Томе Тодоровски
Александар Ангелов

_______________
_______________
_______________
_______________

