ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 14.11.2011 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 јавни дејности, економски
развој и информатичка технологија Душко Арсовски, Раководител на одделение за
финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и имот Татјана Ѓоргиевска
Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура Александар
Ангелов, Директор на ЈП Комуналец Цане Николовски Раководител на одделение за
инспекциски надзор Бранко Велиновски, 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 изготви допис до корисници на простории во зградата на Градскиот Музеј за почеток
на работите согласно на проектот Културно наследство мост кон заедничка иднина, со напомена
дека е можно настанување на штети при изведување на работите за кои општината доколку
настанат нема да сноси одговорност. Игор Додевски 14.11.2011 г.
Да се закаже вонредна седница на Совет во врска со проблемот со јаловиштето на РОЦ
Тораница. Да се повикаат претставници од инспекторатите, ЦУК, ДЗС, ЈП Комуналец, МЗШВ, со
точка на дневен ред Информација за состојбата на животната средина по настанатата хаварија на
РОЦ Тораница Биљана Тасевска 14.11.2011
Да се провери во катастар сопственоста на имотот покрај базентот, да се одржи состанок
со сопственици на земјиште, во врска со уредување на просторот. Валентина Димитровска
14.11.2011 г.
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се контактира со ЗЕЛС во врска со образците со кои ќе доставуваат локации за изградба
на индустриски објекти . Добривој Николовски 14.11.2011
Да се види за дополнување на програмата за работа во областа на располагање со
градежно земјиште со предвидување на локации за хотели и ресторани како што е локација на
м.в. Дервен Добривој Николовски 14.11.2011
Да се достави допис за поставување на јарбол и да се види за најповолна локација.
Добривој Николовски 14.11.2011
Одделение за инспекциски надзор
Известување дека за ден на дрвото е определен 23.11.2011 г. Бранко Велиновски

Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и
имот
Да се направи согледување на состојбата на долгот на Општината спрема ЕВН за уличното
осветлување Татјана Георгиевска 7.11.2011
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се пушти известување до јавноста (земјоделци , сопственици на земјиште и др.) дека во
Петок 18.11.2011 год. во големата сала во Општина Крива Паланка ќе се одржи обука за
искористување на средствата од ИПАРД Програмата. Душко Арсовски 14.11.2011 г.
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Во врска со изградба на патот да се излезе на лице место во с. Конопница и да се земат
изјави од населението сопственици на земјиште од елаборатот и проектот. Александар Ангелов
14.11.2011
Во врска со фишеата по проектот за водоснабдителни и канализациони системи да се
оствари контакт со Министерство за транспорт и врски и да се постапи по напатствијата Никола
Граматиков 14.11.2011
Да се достави список до Градоначалник и одделение за финансии на сите нови проекти за
улици и патишта и истите да бидат проектирани со Буџетот. Александар Ангелов 14.11.2011
ЈП КОМУНАЛЕЦ
До крајот на неделата да се заменат азбестните табли на куќичката кај игралиштето и
оградата Цане Николовски .
Известување во врска со проблемот што се јави со јаловиштето на РОЦ Тораница , ќе биде
отежнато снабдувањето со вода на високите зони на градот поради помал доток на вода и поради
исклучувањето на пумпите за што се потребни рестрикции на водоснабдувањето. Во тек се
анализите за состојбата на водата. Да се даде соопштение до јавноста во врска со рестрикциите и
за состојбата на водата по добивање на анализите.
Во врска со водоводот Станци да се реши преливот на водата, да се изврши санација на
шахта, да се заштити водоводот на места каде е потребно.
Да се најде решение за поклопци за шахти кои се украднати.
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
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Крива Паланка 14.11.2011 година
Јаготка Николовска _______________
Татјана Ѓоргиевска
_______________
Цане Николовски
_______________

