ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ

Колегиумот е одржан на ден 20.02.2012 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, 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
Сите вработени во сите одделенија да се вклучат во постапката за
проектите за водоводите.
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Да се остварат контакти и да се утврди најбрзиот начин за уредување на
имотноправните одонси во врска со проектот Висока Зона Лев Брег. Јaготка
Николовска, Игор Додевски, Валентина Димитровска 20.02.2012
Електронско водење на архивата на општина Крива Паланка да се води
постапката за склучување на договор Јаготка Николовска 20.2.2012
Спогодбено да се раскине договорот за сообраќајно одбележување. Биљана
Тасевска 20.2.2012

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се направи листа на улици, мостови и други инфраструктурни објекти кои не
се именувани и да се организира состанок за именување на улици. Добривој
Николовски 20.02.2012
Да се води постапката за доделување на земјиште за локацијата на касарната
Царев Врв Добри Николовски 20.2.2012
Одделение за инспекциски надзор
Во координација со ЈП Комуналец и одделение за комунална инфраструктура за
наредната седницана Советот на општина Крива Паланка да се предвиди како точка
на дневен ред Извештај за јавна чистот во Град Крива Паланка . Бранко Велиновски
20.02.2012
Како лице за контакт во врска со спроведување на проектот Ајде Македонија да
се назначи Бранко Велиновски 20.2.2012
Да се види за проектот за управување со електронски отпад. Бранко Велиновски
20.02.2012
Да се преземат соодветни активности по Проектот за еко училиште на Ј.
Крчовски за селектирање на отпад, како и за поставување на контејнери и жардињери
Бранко Велиновски во координација со Александар Ангелов, Душко Арсовски и ЈП
Комуналец 20.2.2012
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со
даноци и имот
Да се достават податоци за сумата со која општината Крива Паланка, може да
се задолжи Татјана Ѓеоргиевска 20.02.2012
Да се достават податоци за сумата со која ЈП Комуналец, може да се задолжи
Татјана Ѓеоргиевска 20.02.2012
До Заводот за ревизија да се достават потребните документи 20.2.2012 Татјана
Ѓеоргиевска.
За наредната сесница на Советот на општина Крива Паланка како точка на
дневен ред да се предвидат износот на средства по повод празникот Св. Теодор Тирон
за манифестацијата на поклонување на невестите . Татјана Ѓеоргиевска во
координација со Душко Арсовски 20.2.2012
Да се види за присилна наплата на данок на имот , да се направи трошковник за
наплата да се разгледа најдобрата варијанта за електронски софтвер за електронско
пополнување на даночна пријава Татјана Ѓеоргиевска 20.02.2012
Одделение
технологија

за јавни

дејности,

економски

развој

и

информатичка

Да се види за апликации со Литија Р. Словенија. Душко Арсовски 20.02.2012

Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се предвидат локации за поставување на канделабри донација о АД Скопска
Пивара. Александар Ангелов , Добривој Николовски 20.02.2012
Да се постават монтажни степеници кај ОУ Партизан. Александар Ангелов
20.02.2012
Да се отпочне со постапката за одблежување на шахти Бојанов Дол Александар
Ангелов 20.02.2012
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се разгледа планот за набавка на машини и да се отпочне со водење на
постапка. Цане Николовски 20.02.2012
Да се поправат оштетените канти за отпад. Цане Николовски 20.2.2012

Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски

Крива Паланка 20.02.2012
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Јаготка Николовска
Татјана Ѓоргиевска
Цане Николовски
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