ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 01.07.2013 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 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
Во врска со МХЕЦ да се води постапката за издавање на градежна дозвола. Добривој
Николовски 01.07. 2013
По одржување на состоанокот со комисијата за Урбанистички Планови да се испрати за
согласност до Министерството за транспорт и врски. Добривој Николовски 01.07. 2013
Да се предвидат локации за викендици Калин Камен, брана Злетовица, да се излезе на лице
место, истите да се достават до изработувачот на планот. Добривој Николовски 01.07. 2013
Да се види за поставување на знаци за тежинско оптоварување да се изврши координација со
МВР.Добривој Николовски 01.07. 2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, БУЏЕТ, ОПШТИНСКИ ИМОТ И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО
ДАНОЦИ И ИМОТ
Проценителите да излезат на лице место за проценка на Кланицата. Татјана Ѓоргиевска
01.07.2013
Во врска со постапката за продажба на градежно земјиште да се посети општина кој веќе
спровела постапка за продажба за пракса. Татјана Ѓоргиевска 01.07.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИЧКА
ТЕХНОЛОГИЈА
До одделението да се доставуваат информации за тековните активности за да истите бидат
објавени на страната на општина Крива Паланка. Душко Арсовски и сите раководители 01.7.2013
Да се преземат активности за подготовка на настанот Краиште 2013. Да се прочисти патот кон
Голеш, да се види за поставување на шатор и подготовка на ручек, организирање на играорно друштво.
Душко Арсовски 1.7.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Проекти за мостови на Крстата Падина, Мезовски ливади Никола Граматиков 01.07.2013
Да се организира посетата од Светска Банка во врска со проектот за изградба на улици и да се
преземат потребните активности Никола Граматиков 01.07.2013
Да се забрза изградбата на стената
новиот рекреативно забавен парк во населба Бавчалак, да се отстрани земјата, да се посади трева и
цвеќиња. Никола Граматиков во координација со ЈП Комуналец 01.07.2013
Да се регулира забрана за движење на моторни возила по пешачката патека и да се започне со
активности за поставување на мост за поврзување на Спортскиот комплекс и пешачката патека. Никола
Граматиков 01.07.2013
Да се пушти допис до Агенција за млади и спорт за изградба на стената кај повеќенаменското
игралиште Никола Граматиков 01.07.2013
ЈП КОМУНАЛЕЦ

Да се регулира водата од пенди вир. Томе Тодоровски 01.07. 2013
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ
Да се водат активностите во склоп на манифестацијата Крива Паланка град на културата 2013 г(
фотоработилница, класичен концерт во музејот, да се изврши координација со директорот на дом на
култура за хрватскиот ансамбл и др. Активности)
Изговил Игор Додевски
Крива Паланка 01.07.2013
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
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Јаготка Николовска
Татјана Ѓоргиевска
Томе Тодоровски
Драган Величковски
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