ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 10.10.2011 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 инспекциски надзор Бранко Велиновски Директор на ЈП
КОМУНАЛЕЦ Цане Николовски, Советник Никола Граматиков.
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:
Во врска со употреба на е-софтверот на општината доколку има потреба да се изврши
дополнителна обука на определените службеници за користење на истиот и да профункционира
Јаготка Николовска 26.09.2011 - 10.10.2011 година
Да се подготви терк за отстапување на земјиште од страна на сосптвениците на парцели на
општина Крива Паланка за изградба на пат во Дурачка Река и Цонев Рид. 10.10.2011 Јаготка
Николовска и Александар Ангелов.
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Локација за изградба на второ повеќенаменско игралиште да биде кај Шипад да се
припремат потребните документи , да се најде локација за трето повекенаменско игралиште и за
второ тениско игралиште. Добривој Николовски Александар Ангелов во текот на неделата.
Одделение за инспекциски надзор
Да се провери кои од времените објекти функционираат и да се достави извештај и да се
даде предлог за зонирање. Бранко Велиновски, 10.10.2011 година пренесено од 26.09.2011
Да се преземат активности за отстранување на времени објекти трафики и др. на
локациите кај Осички мост и Мај Маркет. Бранко Велиновски 10.10.2011 година

Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и
имот
Да се определат такси за користење на времените објекти на територијата на Општина
Крива Паланка Татјана Ѓоргиевска 10.10.2011
До закажување на седница на Советот на Општина Крива Паланка да се извршат сите
потребни актвиности и да се обезбедат сите потреби документи за донесување на програмата за
менаџирање со градежно земјиште сопственост на Р. Македонија. Татјана Ѓоргиевска 10.10.2011
година

Да се изготви трошковник за постапување по жалби против решенијата на градежниот
инспектор. Да се види компаративно со други општини начин на уредување. Татјана Ѓоргиевска и
Комисија
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се закаже состанок со надзор од Егис за изградба на игралиште и пат во населба
Скрљава 10.10.2011 година
Да се утврди простор со површина од 10.000 м2 во близина на плинска инсталација. Душко
Арсовски, Добривој Николовски 26.09.2011
Да се изготви и да се обезбеди рекламен матријал за Саемот на градови Во врска со
престојниот Саем на Градови до одделението за јавни дејности економски развој и информатичка
технологија од страна на сите раководители да се приложат проекти, или други позначајни
информации за претставување на Општината Кр. Паланка. Да се подготват промотивни матријали
сите раководители 26.09.2011пренесено за 10.10.2011 година
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се стапи во контакт со компанијата изберена за изградба на спортското игралиште
Никола Граматиков 10.10.2011 година
Да се преземат активности за технички прием на тениското игралиште . Никола
Граматиков Четврток 13.10.2011 година
Да се направат анализи за сопственичка структура, да се подготват потребните правни
документи за отстапување на имот на Р.Македонија односно Општина Крива Паланка за изградба
на пат во Дурачка Река да се организира состанок со месното население Александар Ангелов во
координација ос Јаготка Николовска , итно
Да се стапи во контакт со изведувачите и истите да се воведат во работа од Четврток
Станци , Скрљава и Цонев Рид. Александар Ангелов 10.10.2011
Да се распише јавна набавка за ревизија на водоводот во Станци и за испитување на
водоводната мрежа Станци – Резервоар Крива Паланка Александар Ангелов во координација со
ЈП Комуналец 10.10.2011
Да се провери за поднесените фишеа за водоводи и итно да се изготви фише за
канализација за Бојанов Дол Никола Граматиков 10.10.2011
Да се подготват проектите со кои ќе се аплиципра по ИПАРД Програмата Алекснадар
Ангелов 10.10.2011
Да се порчисти пропустот кај Сервис Данче, и да се достават допис со слики од лице место
до Министерство за транспорт и в рски , Влада на Р. М, Агенција за државни патишта, Македонија
Пат Александар Ангелов 10.10.2011
Да се направи и постави наливна шахта и да се постават решетки во населба Херој Карпош
Александар Ангелов во координација со ЈП Комуналец 10.10.2011
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се изврши прочистување на атмосферската канализација тековно
Записник водеше Биљана Тасевска
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
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Крива Паланка 10.10.2011 година
Јаготка Николовска _______________
Татјана Ѓоргиевска
_______________
Цане Николовски
_______________

