ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ

Колегиумот е одржан на ден 16.01.2012 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
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,
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:
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. Да се повикаат сопствениците на имотот.Јaготка
Николовска 16.01.2012
Да се изврши реално и објективно оценување на државните службеници и да се достават
образците за оценување до одделенеито за човечки ресурси 16.1.2012 Јаготка Николовска и
Валентина Димитровска
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се контактира со Министерство за животна средина и просторно планирање во врска со
изработка на документи за оценка на влијание на животната средина. Добривој Николовски и
Оливер Стојановски 16.1.2012
Со изработувачите на урбанистички планови да се изврши информирање и координација за
иработка на урбанистичките планови со рокови на завршување. Добривој Николовски 16.1.2012
Одделение за инспекциски надзор
Достава на опомени за наплата на приходи на општина Комунални редари, Доставна
служба. Координација со Јаготка Николовска и Татјана Георгиевска. Бранко Велиновски 16.1.2012
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и
имот

Опомените за заостанати плаќања на должниците да се предадат за доставување. Било
која достава на територијата на општина Крива Паланка да се врши преку доставната служба без
користење на поштенските услуги. Татајана Ѓеоргиевска и Јаготка Николовска 16.1.2012
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се контактира со Директорот на градинката Детелинка за проект за замена на азбестни
табли. Душко Арсовски 16.1.2012
Во врска со програма за енергетска ефикасност да се обезбедат сите потребни документи
и да се стави како точка на дневен ред за Седница на Советот на општина Крива Паланка. Душко
Арсовски 16.1.2012
Да се контактира со општина Ѓорче Петров и да се побара достава на македонска верзија
на физибилити студија за апликација на проектот преку светска банка за локални патишта и улици
Душко Арсовски 16.1.2012
Да се спроведуваат активностите по повод верскиот празник Водици и манифестацијата
Пивтијада 16.1.2012
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
До ИММ Тораница, Министерство за животна средина и просторно планирање и
Министерство за економија да се подготви предмер пресметка и да се достави за нивно
запознавање и одлучување Никола Граматиков, Александар Ангелов 16.1.2012
Да се достават известувања до барателите за легализација на бесправно изградени
објекти дека за да може да настапи правосилност на Решенијата, неопходно е плаќање по
решенијата – пресметките за да може објектите да бидат легализирани. Александар Ангелов
16.1.2012
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се даваат известувања до општината и други прашања поврзани со состојбата на
водоснабдувањето Цане Николовски 16.01.2012 година.

Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
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