ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 12.09.2011 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 урбанизам,
сообраќај и заштита на животна средина Добривој Николовски 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 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 издаде овластување и задолжување на Валентина Димитровска да ги извршува
работните задачи за одржување и заштита на општинскиот имот, водење на евиденција на
општински имот и останатите обврски согласно на закон. Јагода Николовска, Валентина
Димитровска 12.09.2011 година
Да се поведе постапка во врска со игралиштето во с. Жидилово од Агенција за катастар на
недвижности да се земе историјат на имотот, и да се извести правобранителство за поведување
постапка за враќање на игралиштето на Р. Македонија. Валентина Димитровска 12.09.2011
година.
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Известување дека до истекот на рокот за поднесување на барање за легализација на
бесправно изградени објекти се поднесени 3640 барања + 20 барања се пристигнати по пошта.
Да се достави извештај до Министерството за транспорти врски во врска со поднесените
барања за легализација. Добривој Николовски,
Во врска со можноста за изградба на второ повеќенаменско игралиште да се изврши увид
на просторот кај фудбалското игралиште кај Шипад и да се даде извештај кои претходни работи
се потребни да се извршат за негово поставување. Добривој Николовски Да се поднесе барање
до одделение за урбанизам за издавање на одобрение за градење. Александар Ангелов
12.09.2011 г
Одделение за инспекциски надзор
Да се предадат знамињата од Р. Македонија и за др. држави и банерите од Меѓународен
театарски фестивал, Меѓународен фолклорен фестивал. Бранко Велиновски 12.09.2011
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и
имот

Да се одржи состаонк кај Градоначалникот со Одделенеие за економски развој во врска со
затварање на проектите за реконструкција на школите 22.8.2011 г. Татјана Ѓоргиевска и Душко
Арсовски 12.09.2011
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Во врска со проектот за реконструкција на училиштата да се одржи состанок во кабинетот
на Градоначалникот. Душко Арсовски Татјана Ѓоргиевска 12.09.2011.
Да се изврши координација со сите одделенија во општината во врска со навремено
подготвување на проектите за аплицирање. Задолжение за сите одделенија приоритетно да
работат на проектите за аплицирање. Раководители и сите вработени во општина Крива
Паланка тековно.
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се договори за сместување во интернат на работниците кои ќе работат на одржување на
станбена улица Коце Металец и тековно одржување на сервисна улица покрај пат М-2 Бегови
Бавчи. Александар Ангелов 12.09.2011 година
Да се постават цевки на сервисната улица покрај пат М2 Бегови Бавчи и да се заврши пред
почетокот на асфалтирање на улицата. Александар Ангелов 12.09.2011 година
По пристигање на инженерите од Гранит да се изврши увид на улицата Ристена Гогова за
асфалтирање , тампонирање. Александар Ангелов тековно
Да се изврши координација и да се започне со прочистување на речното корито по
пристигање на булдужерот. Александар Ангелов тековно
Да се контактира во врска со почетокот на работата на патот во Скрљавски Дол, Патот во с.
Конопница, патот вк с. Станци. Александар Ангелов 12.09.2011 година
Во врска со можноста за изградба на второ повеќенаменско игралиште да се изврши увид
на просторот кај фудбалското игралиште кај Шипади да се даде извештај кои претходни работи се
потребни да се извршат за негово поставување.
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се набави материјал и да се отпочне со поставување на цевки реконструкција на
канализациона мрежа за објекти на ул. Св. Ј. Осоговски спроти Пролетер . Цане Николовски
12.09.2011 година.
Да се санира пукнатата цевка на потегот од страна килимара до влезот на зелен пазар и
да се види за премостување на водоводот. Цане Николовски 12.09.2011 година.
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски

Крива Паланка 12.09.2011 година
_______________
_______________
_______________
_______________

Јаготка Николовска _______________
Татјана Ѓоргиевска
_______________
Цане Николовски
_______________

