ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 09.01.2012 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 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, Директор на ЈП Комуналец Цане
Николовски, 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:
Во врска со состаноците со Министрите за Правда, Економија, Финансии, Транспорт и
врски , Животна средина и просторно планирање, Труд и социјална политика, Здравство,
Образование и локална самоуправа од страна на одделенијата при општина Крива Палнка да се
дадат предлози и отворени прашања за дискусии до Вторник 8.00 часот
Да се организира состанок во врска со правни работи во Кабинетот на градоначалникот за
Вторник 8.30 часот Игор Додевски
Да се подготви терк на изјава за заверка на нотар со содржина дека Сопствениците на
имотот се согласуваат правото на сопственост да го пренесат на општината во случај на изградба
на пат, доколку не дојде до реализација на изградба на патот правото на сопственост не се
менува односно не преминува на општината. Јaготка Николовска 09.01.2012
Да се подготви меморандум до Влада на Р. Македонија со кој ќе се бара пренос на правото
на сопственост на објектот Станица и на земјиштето во с. Дубровница од Р. Македонија на име на
Општина Крива Паланка за аплицирање и реализација на проект Дом за стари лица. Игор
Додевски 09.01.2012
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се започне постапка за донесување на Локална Урбанистичка Планкса Документација за
старата караула Царев Врв за потребите за аплицирање и реализација на проект
Одделение за инспекциски надзор
Приоритетно и поинтензивно вршење на активностите од страна на Комисијата за
ажурирање на данокот на имот. Бранко Велиновски 09.01.2012
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и
имот

Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Во врска со кредитот од Светска Банка да се изврши проверка на проектите за улици, да се
направи согледување во проектите на кој проект што треба да се заврши и доколку нешто фали да
се дополни. Секојдневно да се доставуваат информации за состојбата на секој од определените
проекти. Александар Ангелов 9.1.2012
Да се повикаат сопствениците на имот низ кој би поминувал пат и би се вршела регулација
на речното корито на Дурачка Река. Александар Ангелов и Јагода Николовска 9.1.2012
Да се достави до сите раководители Физибилити студија (терк од општина Ѓорче Петров) за
апликација на проектот преку светска банка за локални патишта и улици. Да се разгледа студијата
и од страна на сите да се се земе учество во изработка на студијата . Никола Граматиков
09.01.2012
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се направи План за рестрикции на вода поради проблемот со водоснабдувањето.
Истиот јавно да се објави во медиумите и на друг погоден начин да се информира населението за
рестрикциите. Цане Николовски 09.01.2012 година.
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