ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 05.02.2013 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 финансирање, буџет, општински имот и
администрирање со даноци и имот Татјана Ѓоргиевска 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 Томе Тодоровски, 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:
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Да се закаже Јавна Расправа за УП Кланица . Да се види до каде е издавањето на согласноста за
ГУП. Од Македонски железници да се приберат податоци за ГУП – тунел , експропријации и сл. На
локацијата каде ќе поминува тунелот да се води сметка при легализацијата на дивоградбите и издавање
на решенија за градење. Добривој Николовски 5.2.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
ДО крајот на неделата да се зарши со активностите за ракохфатот и собирањето на камења.
Бранко Велиновски 5.2.2013
Информирање на колегиумот за Ј.Крчовски – Еко училиште- поставување на сончеви колектори
на училиштето, и преземање на вода за наводнување на училишниот двор, паркот и да се испита дали
има доволно количество на вода за фонтаната кај музејот за нејзино спроведување и до оваа локација.
Бранко Велиновски 5.2.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, БУЏЕТ, ОПШТИНСКИ ИМОТ И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО
ДАНОЦИ И ИМОТ
Да се оствари контакт и да се регулира со Агенцијата во врска со доделената нафтата за Боро
Менков Татјана Георгиевска, 5.2.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИЧКА
ТЕХНОЛОГИЈА
Крива Паланка е прогласена за град на културата за 2013 година. Да се направи тим за работа ,
агенда за настани, да се предложат различни локации каде ќе се одвиваат настаните, локации со
поголем број на население и погодни за изведување на настаните, пред настанот да има информираност
на населението преку ТВ и на друг погоден начин, интернет, поставување на информативни табли и сл.
Сите настани да се вклопат во агендата и да се разгледа и финално да се дефинира Буџет за
остварувањер на истата.Душко Арсовски 5.2.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Кај Спортскиот комплекс да се преземат активности за уредување на просторот да се постави
ограда на степениците, да се отстрани еластичната ограда за влез, да се уреди пешачка патека во
ширина од 1.5 м до салата и тениско игралиште, да се посипе со песок . Сите активности да се завршат
до петок . Инсталацијата за струјата за комплексот е завршена . Александар Ангелов 5.2.2013

Во врска со извршената презентација на проектот за речното корито да се преземат сите
потребни активности, проект, ревизија, обезбедеување на дозволи од МЖСПП, елаборати и слично
5.2.2013
Да се види за аплицирање со проектот Мини-дол во населба Белево Никола Граматиков 5.2.2013
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