ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 05.03.2012 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:
Софтвер за електронско водење на архива Јаготка Николoвска и Славјан
Митовски 05.03.2012
Да се изготви полномошно за Валентина Димитровска за водење на постапките
пред управта за имотно правни односи во врска со регулирање на имотно правните
односи за водоснабдителниот систем Висока Зона Лев брег .Јаготка Николовска и
Валентина Димитровска 05.03.2012
Да се преземат понатамошни активности за отстранување на старите
прозорците кои произлегле со реновирањето на спратот во општината Јаготка
Николовска . Во текот на неделата
Како точка на дневен ред на Седница на Советот на Општина Крива Паланка да
се стави предавање на користење на Градскиот Базент во Крива Паланка. Јаготка
Николовска и Биљана Тасевска. За седница на Совет
Да се организира состанок и да се види за замена на парцелата кај Градскиот
Базент. Јаготка Николовска и ЈП Комуналец. 05.03.2012
Пригодно да се одбележи 8-ми Март.

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се извести избраниот економски оператор за сообраќајна сигнализација да
изврши увид во постојната состојба. По подобрување на временските услови да се
пристапи кон чистење и перење на улиците за да може да се изврши квалитетно
одбележувањето на сообраќајната сигнализација Добривој Николовски ,Јаготка
Николовска, Александар Ангелов Во текот на неделата
Во текот на неделата да се закаже состанок на Комисијата за именување на
улици и други инфраструктурни објекти. Добривој Николовски 05.03.2012
Во врска со изработка на ГУП за Крива Паланка да се извести ЕВН Македонија
итно да ги достави потребните податоци. Добривој Николовски 05.03.2012
Одделение за инспекциски надзор
Да се присуствува на состанокот и обуката на Комуналните Редари во Скопје.
Бранко Велиновски и Комуналните Редари 05.03.2012
Да се зајакне контролата во поглед на оштетувањето на кантите за отпад низ
градот. Бранко Велиновски и Комуналните Редари 05.03.2012
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со
даноци и имот
За седницата на Советот на Општина Крива Паланка да се подготват точките за
завршните сметки . Татјана Ѓеоргиевска 05.03.2012
Да се предвиди ставка за управување со електронски отпад во Буџетот на
Општината Татјана Ѓеоргиевска05.03.2012.
Да се види за поставување на тезги, користење на просторот пред деловните
објекти и дуќани, и регулирање на обврските за користење на музика Татјана
Ѓеоргиевска 05.03.2012
До осигурителните друштва да се достави известување во врска со приходите од
КАСКО Осигурувањето Татјана Ѓеоргиевска 05.03.2012
Да сеизготви список на должници и да се започне со ажурирање на данокот на
имот . Татјана Ѓеоргиевска и Комисија 05.03.2012
На локалната телевизија да се даде информација за напалата на комуналните
такси. Татјана Ѓеоргиевска 05.03.2012г.
Да се изготви процедура и трошковник за излегување на лице место на
комисијата за проценка на имот и за присилна наплата на приходите на општината.
Татјана Ѓеоргиевска и Комисија 05.03.2012
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка
технологија
До Училиштата и Ученичкиот Дом да се даде известување за доставување на
завршните сметки до Општина Крива Паланка . Душко Арсовски 05.03.2012

По повод посетата на делегација на министерството за локална самоуправа на
07.03.2012 да се преземаат соодветни активности за пречек. Душко Арсовски 05.03.2012
Да се види за 20 годишната прослава по повод Преземањето на државната
граница од страна на македонската војска на караулата Рамна Нива
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Во проектот за изградба на канализациона мрежа во с. Мождивњак да се
провери кои делови се опфатени и доколку е потребно истиот да се надополни и да се
даде известување за состојбата. Александар Ангелов 05.03.2012
Да се достават список на проекти и вредностите за секој проект. Никола
Граматиков 05.03.2012,
Да се започне со околчување на линијата за водоснабдителниот систем Висока
зона Лев Брег. При околчување на линијата да бидат известени сопствениците на
парцелите. Александар Ангелов 05.03.2012
Како локации за поставување на канделабрите донација од АД Пивара Скопје
да се предвидат Дом на АРМ , Градски Парк и Здравствен дом. Александар Ангелов
05.03.2012
Да се постават монтажните скали позади ОУ Партзан Александар Ангелов
05.03.2012
Да се види за прочистување на останатите пропусти на магистралата
Александар Ангелов 05.03.2012
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се објави тендер за проектот минихидроцентрали. Цане Николовски
05.03.2012
Реконструкција на канализацијата на ул. Калин Камен. 05.03.2012
Да се продолжи со активностие на метењето и собирањето на ризла по уличната
мрежа во Крива Паланка.05 03.2012
Поставените коцки пред ОУ Партизан да се исфарбаат за подобрување на
естетиката.05.03.2012
Да се направи согледување за поправка на кантите за отпадоци низ градот и да
се види за набавка на нови Цане Николовски.05.03.2012
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
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