ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 22.08.2011 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,
Советник за подршка на
Градоначалник Игор Додевски Советник Никола Граматиков.
Дневен ред :
- Разгледување на реализација на тековни задолженија
- Дискусија и Насоки за реализација на задолженија
- Разно
ЗАКЛУЧОЦИ
Одделение за правни и општи работи:
Да се забрза доставата на писмената и актите на општина Крива Паланка до странките.
Во доставата да се вклучат покрај доставувачите и комуналните редари. 22.08.2011 година
Да се организира превземање на делегацијата од Самбервил Белгија од Аеродром која
пристигнува на 29.08.2011 година.
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Во врска со легализација на бесправно изградени објекти поради зголемениот обем на
барања да се предвиди двосменско работење за прием на барања за легализација, приемот да
се врши во малата сала на Општината Крива Паланка секој ден до истекот на рокот за
поднесување на барањата 3.септември 2011 година 22.08.2011 г.
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци
и имот
Да се изготви дополнителна точка за седница на советот на Општина Крива Паланка за
задолжување на ЈП Комуналец да врши наплата за паркирање и за утврдување на такса за
наплата за паркирање на моторни возила на локации кај “ Мотел Македонија“ и на слободни
површини кај спортскиот комплекс. Средствата кои ќе бидат остварени од оваа намена да се
уплатат со намена за спорт и спортски активности. 22.8.2011 г. Татјана Ѓоргиевска во

координација со одделение за општи и правни работи

Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
За месецот на Државноста на Р. Македонија Септември да се направи месечна
програма со активности на Општината и останатите институции. Да се направи согледување
од страна на сите одделенија и институции и податоците да се достават до одделението за
економски развој Душко Арсовски во соработка за ДОМ на култура, Основните и средното
училиште .
Да се контактира со поканетите делегации за потврдување на бројот на гостите кои ќе
бидат присутни за време на одржување на Меѓународниот Фолклорен Фестивал да се
направи распоред за сместување и да се направи агенда за придружба на Делегациите од
страна на администрацијата на општина Крива Паланка.22.08.2011 г.
Да се направи согледување на бројчаната состојба на ансамблите и нивните членови
кои ќе присуствуваат на Меѓународниот Фолклорен Фестивал за нивно сместување 22.08.2011.

Душко Арсовски, Методи Додевски, Александар Рангелов
Од МАК СПОРТ да се подигне спортската опрема и да се подели за фестивалот.
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
На веб страната на Општина Крива Паланка да се објави дека тендерот за одржување
на станбена улица Коце Металец и тековно одржување на сервисна улица покрај пат М-2
Бегови Бавчи Пере Тошев е завршен и ќе се започне со реализација асфалтирање на
улиците.22.08.2011 г
За реконструкција на патот за с.Станци, да се дадат информации за објавување на веб
страната во поглед на должината на патот, вредноста и друго. Александар Ангелов 22.8.2011 г.
Да се достават попис на целосно завршени проекти за локални патни правци со кои
може да се аплицира. Александар Ангелов 22.8.2011 г
Да се изврши согледување и проверка на општински имот во катастар за објектите и
доколку е потребно да се пуштат барања за легализација. Да се види за поднесување на
барање за легализација на трафостаници Александар Ангелов 22.8.2011 г
Да се достави информација до градинка, основни и средно училиште, болница,
ученички дом и др. со известување да се проверат податоци во катастар, и доколку постои
потреба да се поднесе барање за легализација Никола Граматиков
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Пред празникот 8-ми Септември да се уреди просторот кај зградичката кај тениското
игралиште , просторот кај пумпите.
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски

Крива Паланка 22.8.2011 година
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Јаготка Николовска
Татјана Ѓоргиевска
Цане Николовски
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