ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 11.06.2012 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 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, Виш Соработник Биљана Тасевска 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 зависност од одлука од Управниот Одбор на ЈП Комуналец за
минихидроцентралите да се предвиди точка на дневен ред за Седница на Советот на
општината. 11.06.2012 Биљана Тасевска
Да се закаже седница на советот на општина Крива Паланка за 22.6.2012г ,
координација за Петок 15.6.2012 г. Биљана Тасевска 11.06.2012
Да се прибираат документите за оценување на дражавни службеници од
одделенијата и да се направи План за користење на одмор 11.6.2012 Валентина
Димитровска
За седница на советот да предвиди точка на дневен ред за проширување со
членови и заменици на комисијата за проценка на недвижен имот 11.06.2012 Биљана
Тасевска
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Во врска со поставување на урбана опрема да се изврши измена на програмата за
уредување на градежно земјиште Добривој Николовски Александар Ангелов 11.6.2012
Во врска со свлечиштето кај ОУ Илинден да се закаже состанок со надзор,
Министрество, изведувачот и претставник од општина да направат увид, како и да се види
за пристап до игралиштето. Добривој Николовски 11.06.2012
Да се види за именување на улиците, да се провери колку е цената на знакот за
куќен број и да се продолжи со ажурирање на куќни броеви Добривој Николовски
11.6.2012
Да се забрза постапката со поставување на сообраќајна сигнализација. Добривој
Николовски 11.06.2012
Да се контактира за геомеханички испитувања кај салата на ОУ Јоаким Крчовски
11.6.2012
Одделение за инспекциски надзор
Да се види за доставата на Решенијата за комунална такса од К.редари 11.6.2012

Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со
даноци и имот
Да се пушти допис до ЕЛЕМ за продолжување на рокот за плаќање Татјана
Ѓеоргиевска 11.6.2012
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се организира состанок со економскиот оператор во врска со изработка на
проекти Висока Зона – Лев Брег. Александар Ангелов 11.6.2012
Да се изврши уплата за запишување на прибелешка во Катастар Александар
Ангелов и Татјана Ѓеоргиевска 11.6.2012
За седница на Советот на општина Крива Паланка да се припреми одлука за
определување на такса за користење на простор пред деловни објекти. Александар
Ангелов, Татјана Ѓеоргиевска, Добривој Николовски 11.06.2012
Да се провери за провери за апликацијата за водоводен систем Станци, и да се
контактира со месното население од с. Луке во врска со изградбата на водовод и да се
види за обезбедување на други потребни дозволи. Никола Граматиков 11.6.2012
Да се одржи состанок и да се даде листа до Градоначалникот за крпење и санација
на ударни дупки во градот 11.6.2012
Да се водат активности за изработка на Програма за дезинфекција и дератизација
на територијата на општината Стојанка Маџовска, Оливер Стојановски и Валентина
Димитровска 11.6.2012
ЈП КОМУНАЛЕЦ
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