ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 18.10.2011 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 финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и имот 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 Александар Ангелов Раководител на одделение за инспекциски надзор Бранко
Велиновски Директор на ЈП КОМУНАЛЕЦ Цане Николовски, Советник Никола Граматиков
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 закаже седница на Соетот на Општина Крива Паланка за 07.11.2011 г. Јаготка
Николовска 18.10.2011 година
Да се оствари контакт со Нотарката за обезбедување на договор за донација склучен со
Амбрела Игор Додевски и Цане Николовски
Јавна Презентација за ЈП Комуналец да се соберат сите потребни податоци и да се даде
помош за одржувањето на Презентацијата Игор Додевски, Александар Ангелов, Никола
Граматиков
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Одделение за инспекциски надзор
Доставата да се врши со помош од Комуналните редари и Тони Јакимовски. Бранко
Велиновски во координација со Александар Ангелов
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и
имот
Да се подготви точка за дневен ред на седница на совет за определување такси за
користење на времените објекти (деловни објекти и гаражи) на територијата на Општина Крива
Паланка. Татјана Ѓоргиевска 18.10.2011
До закажување на седница на Советот на Општина Крива Паланка да се извршат сите
потребни актвиности и да се обезбедат сите потреби документи за донесување на програмата за
менаџирање со градежно земјиште сопственост на Р. Македонија. Татјана Ѓоргиевска 10.10.2011
година
Да се изготви трошковник за постапување по жалби против решенијата на градежниот
инспектор. Да се види компаративно со други општини начин на уредување. Татјана Ѓоргиевска и
Комисија

Во поглед на фискалните стратегии да се определат приоритети и истите да се вградат во
стратегиите
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
За престојниот форум на заедници како можни предлози да се земат во предвид
Асфалтирање на потегот помеѓу спојот на ул. Св. Јоаким Осговски до Огледалото, изградба на
пазарска патека и изградба на мост кај Бегови Бавчи накај ОУИлинден. Од страна на сите
одделенија да се обезбеди присуство на форумот на заедниците Душко Арсовски 18.10.2011 г.
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се закаже состанок со месното население од Дурачка река за воведување во почеток со
работка на патот Дурачка Река Александар Ангелов 18.10.2011
Да се стапи во контакт за комапаративна пракса во други општини во врска со
административни такси Никола Граматиков 18.10.2011 година
Да се заврши фишето за Бојанов Дол до наредниот понеделник . Никола Граматиков
18.10.2011 година
Да се забрза изработаката за проектот Секундарна мрежа висока зона Александар Ангелов
10.10.2011
Да се пушти допис до Македонија пат во врска со чистење на пропустите на магистралата.
Никола Граматиков 18.10.2011 година
Да се провери колку средства можат да се реализираат до 2012 година од одобрените
средства за водоводи Никола Граматиков 18.10.2011 година
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се изврши состанок за решавање на проблемот со приклучок – техничко решение кај
Блашко Димитров. Цане Николовски
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски

Крива Паланка 18.10.2011 година
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