ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 18.02.2013 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 финансирање, буџет, општински имот и
администрирање со даноци и имот Татјана Ѓоргиевска Раководител на Одделение за јавни дејности,
економски развој и информатичка технологија Душко Арсовски, 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 Раководител на одделение
за инспекциски надзор Бранко Велиновски, Директор на ЈП Комуналец Томе Тодоровски, 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:
За Седница на Советот на општина Крива Паланка навремено да се достават сите потребни
одлуки до одделението за општи и правни работи. Јаготка Николовска сите раководители. 18.2.2013
година
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Да се забрза постапката за минихидроелектраните и да се води како приоритетна од страна на
сите одделенија кога работат или активноста спаѓа во нивна надлежност. Добривој Николовски и сите
раководители. 18.02.2013
Да се види за проект за сообраќајна сигнализација. Да се земат во предвид барањата за
поставување на лежечки полицајци. Да се набави рефлектирачка боја за обележување на лежечките
полицајци. Добривој Николовски и Билјана Цветковска Тасевска, Томе Тодоровски 18.02.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Дa се види за активностите за ракохфатите. Бранко Велиновски 18.2.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, БУЏЕТ, ОПШТИНСКИ ИМОТ И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО
ДАНОЦИ И ИМОТ
Подготовка на потребните одлуки за Советот на Општина Крива Паланка. Татајана Ѓеоргиевска
18.02.2013 година
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИЧКА
ТЕХНОЛОГИЈА
За организација на манифестацијата Св. Тодор Тирон 2013, да се извршат потребните
координации и активности со црковни лица и со учесниците. Да се објави во дневен весник оглас за
творби-карикатури на темата “снаа и свекрва “ со предвидени награди. По завршување на огласот и
избор на карикатурите да се предвиди и подготви изложба за 1 Април. Душко Арсовски 18.2.2013
Да се подготви одлука за Совет за аплицирање со проектот Мини –дол во населба Белево Душко
Арсовски 18.02.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
За проектот Висока зона – лев брег во текот на денот до Градоначалникот да се достават
податоци за и информации во врска со имотно-правните односи . Да се види за имотен лист во врска со
проектите за Бојанов Дол, Лев и Десен Брег и за с. Луке. Веднаш да се отпочне со изработка на фишеата
Александар Ангелов и Никола Граматиков 18.2.2013 година
Да се преработи проектот “Мини – Дол“ во населба Белево. Никола Граматиков 18.02.2013
Да се види за канализационата мрежа кај технички предавање на ЈП Комуналец согласно на
Генралната одлука донесена од страна на Советот на Општина Крива Паланка 18.02.2013
Во Ристена Гогова веднаш да се преземат активности за обезбедување на приклучок на 4
канализации . Александар Ангелов 181.2.2013

Да се излезе на лице место и да се направи преглед на уличното осветлување и да се даде
извештај за состојбата. Александар Ангелов 18.02.2013 година
Да се изврши увид на лице место на патот за с. Станци, да се контактира со надлежните и да се
преземат мерки за расчистување. Александар Ангелов 18.2.2013
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се обезбедат податоци за возилото на ТППЕ Крива Паланка и да се види за можноста за
предавање на ЈП Комуналец. Томе Тодоровски 18.02.2013
Изговил Игор Додевски
Душко Арсовски
_______________
Александар Ангелов _______________
Добривој Николовски _______________
Бранко Велиновски
_______________

Јаготка Николовска
Татјана Ѓоргиевска
Томе Тодоровски

Крива Паланка 18.02.2013
_______________
_______________
_______________

