ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 21.11.2011 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
финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и имот Татјана Ѓоргиевска
Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура Александар
Ангелов, Раководител на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Добривој Николовски Раководител на одделение за инспекциски надзор Бранко Велиновски,
Советник Никола Граматиков 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 подготви одлука за воспоставување на Регионален одбор за управување со отпад во
Североисточниот плански регион, за наредната седница на советот на Општина Крива Паланка.
Игор Додевски 21.11.2011 г.
Термини за закажување на седница на Совет на Општина Крива Паланка 09.12.2011 година
и 23.12.2011 година. Биљана Тасевска 21.11.2011
Во врска со имотот кај базентот КП 261/2 да се разговара со сопствениците во врска со
склучување на договор за купопродажба Јаготка Николовска и Валентина Димитровска
21.11.2011
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се разгледа можноста за уцртување на локации во градот за ресторант, како можни
локации да се види кај зелениот пазар. 21.11.2011
Одделение за инспекциски надзор
Да се пушти известување до вработените во општинската администрација за ден на дрвото
е определен 23.11.2011 г. локации за пошумување 8-ми октомври Црвена Нива и Златина Падина,
тргнување во 09.30 часот од пред општина,Бранко Велиновски 23.11.2011
Да се подготви одлука за совет за наплата за одлагање на шут Бранко Велиновски
23.11.2011
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и
имот
До Советничките Групи да се пушти известување и барање за дополнување на Буџетот на
Општина Крива Паланка Татјана Георгиевска 7.11.2011

Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се закаже посета од страна на Градоначалникот на општина Дупница Р. Бугарија .
Душко Арсовски 21.11.2011 г.
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Од страна на одделението да се изготват програмите за седница на советот на општината
Крива Паланка и да се достават до одделение за општи и правни работи за седницата .
Александар Ангелов 21.11.2011
Да се преземат активности за да се утврдат локации за бунари за водоснабдување , да се
утврди сопственоста на земјиштето и секојдневно да се доставува извештај за реализација на
активностите. Никола Граматиков во координација со ЈП Комуналец
Да се извршат потребните измени на фишеата по проектот за водоснабдителни и
канализациони системи Никола Граматиков 21.11.2011
До Агенцијата за државни патишта да се пушти допис за изградба на регионален патен
правец (РПП) Голеш, РПП во с. Огут, како и да се бара изработка на проекти за РПП Македонска
Каменица и РПП Нерав - Герман. Александар Ангелов 21.11.2011
Да се достави список на целосно завршени проекти за улици и патишта со ревизии
Александар Ангелов 21.11.2011
Во координација со ЈПКомуналец да се исчисти теренот за поставување на камен темелник
за игралиште Александар Ангелов 21.11.2011
Кај спортскиот комплекс да се околчи патеката за движење на моторни возила и
механизација Александар Ангелов 21.11.2011
ЈП КОМУНАЛЕЦ
До крајот на неделата да се заменат азбестните табли на куќичката кај игралиштето и
оградата Цане Николовски .
Да се поднесе барање за обновување на дозволата за користење на води до крајот на
годината. Цане николовски
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
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