ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 17.04.2012 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 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 закаже коориднација за 23.04.2012 , а Седница на Советот на општина Крива
Паланка да се закаже за 30.4.2012 година. Биљана Тасевска
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се достават податоци за проблеми за изработка на ГУП и ДУП и податоци за
улиците Добривој Николовски 17.4.2012
Одделение за инспекциски надзор
Да се види за подготвување на флаери и соопштенија за легално градење и
дивоградби Коста Пеевски 17.4.2012
Да се засили контролата од страна на инспекциските служби во врска со изградба
на објекти. Бранко Велиновски и Коста Пеевски 17.4.2012
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со
даноци и имот
Да се изготви преглед на простор кој не се користи од страна на општината и да се
утврди цена на закупина 17.4.2012
Да се изготви трошковник за присилна наплата и да се даде како точка на дневен
ред 17.04.2012
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Програмата за енергетска ефикасност да се стави како точка на дневен ред за
седница на советот и да се достави во електронска ЦД верзија Душко Арсовски 17.4.2012
Да се контактира со МЦМС и Швајцарската агенција во врска со проектот за
реконструкција на стара чаршија избран преку форумите на зедницата 17.04.2012

Да се форимра комисија за разгледување на фотографии по објавениот конкурс
Душко Арсовски 17.4.2012
Да се известат Директорите на училиштата за кросот Душко Арсовски 17.4.2012
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се направи и достави до градоначалникот листа на услуги со ценовник коишто се
даваат од страна на општината и трошковник за излегување на лице место за увид .
Александар Ангелов и Татјана Ѓоргиевска 17.4.2012
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се достават точки за дневен ред за Седница на советот на Општина Крива
Паланка Извештај за работа, одлука за издавање на градскиот базент на користење на ЈП
комуналец и одлука за издавање на гаранција за задолжување на ЈП Комуналец Цане
Николовски во координација со одд. за општи и правни работи 17.4.2012
Да се состане комисијата во врска со проектот замена на азбестно цементни цевки
во Вторник 17.4.2012 во 15 часот.
Изговил Игор Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски

Крива Паланка 17.04.2012
_______________ Јаготка Николовска
_______________
_______________ Татјана Ѓоргиевска_______________
_______________ Цане Николовски _______________
_______________

