ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 28.11.2011 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, Раководител на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Добривој 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:
Во координација со Североисточниот плански регион и другите општини членки да се
подготви одлука за воспоставување на Регионален одбор за управување со отпад во
Североисточниот плански регион, за седница на советот на Општина Крива Паланка. Игор
Додевски 28.11.2011 г.
Да се изврши координација за преземање на донираниот автобус од ЈСП Скопје. Игор
Додевски
За седница на Советот да се подготват одлуки за ЈП Комуналец, за давање на согласност
за задолжување пред деловните банки и за започнување на ЈПП за изградба на
малихидроцентрали на доводните цевки за водоснабдување од Калин Камен и Станачка Река.
Биљана Тасевска. 01.12.2011 г.
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Одделение за инспекциски надзор
Да се подготви одлука за совет за наплата за одлагање на шут Бранко Велиновски
28.11.2011
Комисијата за ажурирање на данокот на имот да започне со активности. Бранко Велиновски
28.11.2011
Да се види за достава на опомени Бранко Велиновски 28.11.2011
Да се поднесе барање за распишување на јавна набавка за реализација на извршни
решенија од овластен градежен инспектор Бранко Велиновски 28.11.2011
При чистење на речните корита да се известат риболовните друштва за координација
Бранко Велиновски 28.11.2011
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и
имот

Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Во програмата за уредување на градежно земјиште да се предвиди и плоштадот пред
општината . Александар Ангелов 21.11.2011
Во координација со ЈПКомуналец да се изнајде алтернативна локација за игралиште во с.
Конопница поради проблемот со подземните води на предвидената локација Александар Ангелов
21.11.2011
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Во спортскиот комплекс да се тргне оградата и да се израмни теренотЦане Николовски
Да се продолжи со постапката за обновување на дозволата за користење на води до крајот
на годината. Цане Николовски
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски

Крива Паланка 28.11.2011 година
_______________
_______________
_______________
_______________

Јаготка Николовска _______________
Татјана Ѓоргиевска
_______________
Цане Николовски
_______________

