ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 11.02.2013 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:
Седница на Советот на општина Крива Паланка да се закаже за 28.02.2013, а координација на
советнички групи за 21.2.2013 година Јаготка Николовска
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Дa се водат активностите за поставување на ракохфатите. Бранко Велиновски 11.2.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, БУЏЕТ, ОПШТИНСКИ ИМОТ И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО
ДАНОЦИ И ИМОТ
Да се види за регулирање на комунална такса и облог на имот 11.2.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИЧКА
ТЕХНОЛОГИЈА
Да се види за организацијта на манифестацијата Св. Тодор Тирон 2013. Душко Арсовски
11.2.2013
Да се види за аплицирање со проектот Мини Дол – Белево, увид во проектот и доколку има
потреба да се извршат потребните корекции на прокетот .Никола Граматиков, Душко Арсовски 11.2.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Во Ристена Гоговоа да се излезе на лице место и да се види за обезбедување на приклучок на 4
канализации . Александар Ангелов 11.2.2013
Да се види за пробивање со скип и да се преземат активности за поставување на канделабрите
.Александар Ангелов 11.2.2013
Да се постави ограда на мостот кај Карчо 11.2.2013
При расчистување на површината кај стара кожара – сечење на дрва и др. да се извести
полицијата за регулација на сообраќајот
Постојано да се води сметка за проодност на патот с. Станци, за тие потреби да се направи
спецификација за набавка на неколку сообраќајни знаци согласно на потребите и да се организира
состанок со МВР и други за сообраќајно одбележување Александар Ангелов, Никола Граматиков,
Добривој Николовски 11.2.2013
Да се излезе на лице место за одроните во Домачки Дол и да се преземат активности за
расчистување на шахтата кај Осички мост. Александар Ангелов 11.2.2013
Да се организира презентација на проектот за речното корито. Никола Граматиков 11.2.2013
По создавање на услови да се преземат активности за крпење на ударни дупки . Александар
Ангелов 11.2.2013
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ

Да се види кои проекти со кои е алицирано се одбиени и за истите веднаш да се вложи приговор.
Да се види за изработка на веб страна за Крива Паланка – Град на културата за 2013 година
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Изговил Игор Додевски
Душко Арсовски
_______________
Александар Ангелов _______________
Добривој Николовски _______________
Бранко Велиновски
_______________

Јаготка Николовска
Татјана Ѓоргиевска
Томе Тодоровски

Крива Паланка 11.02.2013
_______________
_______________
_______________

