ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ

Колегиумот е одржан на ден 10.12.2013 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 финансиски прашања Татјана Ѓоргиевска
Раководител на Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија Душко
Арсовски, Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура Никола
Граматиков Раководител на одделение за инспекциски надзор Бранко Велиновски, Раководител на
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина Добривој Николовски, Директор на
ЈП Комуналец Томе Тодоровски Директор на ЛУ Градски Музеј Драган Величковски Советник
Александар Ангелов 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
Седница на Советот на Општина Крива Паланка да се закаже за 30.12.2013 година, а
координација за 23.12.2013 во 8.30 часот. Јаготка Никовска и Биљана Тасевска 10.12.2013.
Да се направи согледување и до одделението за општи и правни работи да се достават барања
за распишување на тендери за потребите на општината. Сите раководители 10.12.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Да се направи согледување за потребен канцелариски мебел во зависност од потребите на
одделенијата за новиот објект каде ќе биде сместена општинската администрација. Добривој Николовски
и раководители. 10.12.2013
Да се разгледа и предложи начинот на загревање на новиот објект. Добривој Николовски
10.12.2013
Задолжението за начинот на реализација на Зонско паркирање и споредбено искуство со други
општини да се пренесе за наредниот колегиум. Билјана Ц. Тасевска, Добривој Николовски, Игор
Додевски , Никола Граматиков. 10.12.2013
Да се види за состанокот кој ќе се одржи во Министерството за транспорт и врски во врска со
Урбанистичките планови 10.12.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Да се изврши контрола на терен за наплата на комунална такса за просторот пред објектите
Коста Пеевски , Бранко Велиновски, 10.12.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Да се види за обезбедување на нов сервер за одделението за финасиски прашања. Татјана
Ѓеоргиевска и Душко Арсовски 10.12.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИЧКА
ТЕХНОЛОГИЈА
Да се види за ажурирање на ГИС податоците добиени од Североисточниот плански регион
10.12.2013 Душко Арсовски
Во врска со проектите со кои ќе се аплицира со општина од Косово да се види за домот во
с.Жидилово и да се води сметка за износите кои може да се користат. Да се утврдат три проекти со кои
ќе се аплицира по еден за секоја мерка Душко Арсовски 10.12.2013
Известување дека прекуграничните проекти ќе се финансираат со заем од ЕБОР, а потоа поврат
на средства за проектите од ЕУ фондовите 10.12.2013
Во врска со програмите за рурален развој да се утврди со кои проекти ќе се аплицира и со колку
максимум проекти може да се аплицира. 10.12.2013

Да се организира состанок со Директори на училиштата во врска со избор на проект со кој ќе се
аплицира 10.12.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Да се среди документацијата за проектите за Дурачка Река за пат , регулација на коритото и
канализација . 10.12.2013 Никола Граматиков
Во врска со проектот за Славев Врв да се излезе на лице место и да се даде предлог и
известување до Градоначалникот. Никола Граматиков 10.12.2013
Да се види за види за патеката накај Манастирот и да се види за регулација на коритото на
долот. Никола Граматиков 10.12.2013
ЈП КОМУНАЛЕЦ Крива Паланка
Во врска со Гасификацијата да се направи согледување на износот на финансиски средства за
почеток на поставување на мрежата. Томе Тодоровски 10.12.2013
За проектот за Станечка Река и Пречистителната станица да се провери дали е распишан
тендерот Томе Тодоровски 10.12.2013
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
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