ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 23.06.2014 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 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 обезбеди цистерна од ЈП Комуналец и да се извршат припреми за тампонирање на пат во с.
Конопница Александар Ангелов 23.6.2014
Скипот да го среди патот накај Лоза Судија Александар Ангелов и Томе Тодоровски 23.6.2014
Во планот за работа да се предвиди и два работника да ја искосат тревата кај Испосницата на Св. Јоаким
Осогвоски во с. Градец Александар Ангелов 23.6.2014
Да се даде известување за Манастирската патека и за Бојанов Дол Александар Ангелов 23.6.2014
За Славев Врв да се провери Геодетскиот Елаборат Александар Ангелов 23.6.2014
Да се види за крпење на ударни дупки Александар Ангелов 23.6.2014
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се организира состанок со станари на зградата до општината за обновување на фасадата23.06.2014
Да се нарача картирање на ГУП, да се провери до каде е старата и по потреба да се распише нова јавна
набавка за печатење Добривој Николовски 23.6.2014
Да се пушти допис за план за с. Жидилово Добривој Николовски 23.6.2014
Да се пушти допис за план за повеќенаменско игралиште во с. Конопница . Добривој Николовски
23.6.2014
Да се даде известување за продажба на градежно земјиште во Грамаѓе и да се проверат слободни
површини кај ф-ка Орка Добривој Николовски 23.6.2014
Да се предвидат изготување на Сообраќајни проекти , и да се вметнат како ставка при изготвување на
новите проекти за улици Добривој Николовски и Александар Ангелов 23.6.2014
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Да се продолжи со активности за проектот водоснабдување на Висока Зона на Крива Река и канализација
во с. Мождивњак. Јаготка Николовска и Игор Додевски 23.06.2014 година.
Да се продолжи со активностите за дезинсекција и дератизација. Јаготка Николовска и Томе Тодоровски
23.6.2014
Да се започнат припреми за 8- октомври (Награда и настан), Покани , распишување на конкурс23.6.2014
Одделение за инспекциски надзор
Да се даде известување и налог за отстранува ње на бараки. Бранко Велиновски 23/6/2014

Одделение за финансиски прашања
Решенијата за Данок на имот да се подготват и да се предадат за достава до субјектите . Татјана
Ѓеоргиевска и Јагода Николовска 12.05.2014
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се контактира и да се провери дали може и кога да се аплицира за Планинарски Дом. Да се вклучат и
Македонска Каменица и Кочани. Душко Арсовски и Добривој Николовски 23.6.2014
Да се контактира и да се провери кои се потребните документи за да се аплицира со продолжување на
Велосипедската Патека Душко Арсовски 23.06.2014
Секое одделение и ЈП Комуналец да даде свои мислења и предлози за изготвување на Стратешкиот План
на Општината 23.6.2014
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се даде известување за водозахфатот на Станечка Река и Фабрика за вода Томе Тодоровски
23.06.2014
Да се види дали е донесена одлука на Влада на Р. М . за отстапување на Камион за ЈП Комуналец
Да се договори со населението од с. Нерав за предавање на 4 цевки Томе Тодоровски 23.6.2014
Да се отпочне со работа за пазарската патека Томе Тодоровски 23.6.2014
Да се продолжи со активностите за уредување на просторот покрај Велосипедската Патека Томе
Тодоровски 23.6.2014
Да се води постапката за дератизација Томе Тодоровски 23.6.2014
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Татјана Ѓоргиевска
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
Драган Величковски

Крива Паланка 23.06.2014 година
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Јаготка Николовска
Никола Граматиков
Томе Тодоровски
Александар Ангелов
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