ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 10.06.2019 година во 09:00 часот во кабинетот на
Градоначалникот.
Присутни: Градоначалникот на Општина Крива Паланка Борјанчо Мицевски,
Раководител на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина Маја
Костадиновска, Раководител на Одделение за финансиски прашања Драгица Митровска,
Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура Никола
Граматиков, Раководител на Одделение за инспекциски надзор Бранко Велиновски,
Директор на ЛУ Градски Музеј Драган Величковски Директор на ЈП Комуналец Миле
Марковски и Виш соработник
Дневен ред:
-

Разгледување на реализација на тековни задолженија

-

Дискусија и Насоки за реализација на задолженија

-

Разно
ЗАДОЛЖЕНИЈА И ЗАКЛУЧОЦИ

Градоначалникот на општина Крива Паланка, Борјанчо Мицевски го водеше
состанокот на колегиум, при што беа донесени следните заклучоци:
Секретар
Раководител на Сектор за општи и правни работи, финансиски прашања и
локален економски развој
Одделение за финансиски прашања
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
-Тековни активности
Одделение за јавни дејности, локален економски развој и информатичка
технологија

-Тековни активности околу реализацијата на Манифестацијата ЏИП РЕЛИ до петок
(04.06.2019) година
-По покана на општина Витина,Косово на 14 Јуни 2019 година делегација предводена
од Градоначалник,Раководител на Одделение за јавни дејности,локален економски развој и
информатичка технологија Душко Арсовски и Сашко Додевски
-Да се направи комуникација со Бугарска Амбасада во врска со процедурата на
даночното ослободување на трошоците од проектот за уредување на спортскиот комплекс.
Одделение за човечки ресурси
Одделение за правни и општи работи
- Да се достават материјалите за Седница на Совет која ќе се одржи на ден 28.06.2019
година до 18.06.2019 годин
-Доставата на Решенија за данок на имот да биде завршена до 15 .07.2019 година
-Изготвување на Одлука за примопредвање на возило Универзален ровокопач од
Општина Крива Паланка на ЈП Комуналец
Одделение за инспекциски надзор
- Тековни активности
ЈП Комуналец
-По преземањето наа водоводот во с.Луке да се земат примероци од водата и да се
пратат на анализа да се види квалитетот на водата
--Да се направи увид на игралиште во Градски парк да се тампонира ,а потоа да се
стави завршен слој од ситен песок и да биде завршено оваа недела
-Откако ќе биде предадено возилото да се одржи состанок со претставници од
Општина Кратово,Општина Ранковце и Општина Крива Паланка за изготвување на
Правилник за користење на возилото Универзален ровокопач и истиот да биде потпишан од
нивна страна.
ЛУ Градски Музеј
-Да се достават апликации до Министерство за култура за Меѓународна дејност во
врска со Театарскиот и Фолклорниот фестивал.
10.06.2019 година, Крива Паланка
Изготвил: Клара Стевановска

