ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 29.04.2013 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 ЛУ Градски Музеј Драган Величковски, 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:
Разрешување на барањето за објектот ПС Дубровница и Царев Врв. Јаготка Николовска
29.4.2013
Да се закаже седница на Советот на Општина Крива Паланка за 8-ми Мај Јаготка Николовска и
Биљана Тасевска 29.4.2013
До 1 јуни да се разгледа и да се види за склучување на договор со катастарот Јаготка Николовска
29.4.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Да се организира темтски состанок со граѓани и други правни субјекти за студија за Калин Камен .
Врз основа на тоа да се даде задача на изготвувачите да се опфатат оправданите сугестии. Душко
Арсовски и Добривој Николовски 29.4.2013
Да се види за локации за градежно земјиште за продажба (индустрија , домување...),
дооформување на градежни парцели по поднесени барања. Како лице кое ќе биде задолжено за
порблематиката поврзана со градежното земјиште да биде Валентина Димитровска - која да посети
обука и полагање наиспитот за градежно земјиште. Сите проблеми, сугестии и слично за помош на
општините околу градежното земјиште да се доставуваат до Градоначалникот до вторник – секоја
недела за да може да се истакнат пред Комитетот за градежна експанзија. Пред објава согласно на
законот за продажба на градежно земјиште да се известат и да се одржи состанок со занаетчии
стопанственици и други субјекти , огласување преку медиуми. Да се види за дополнување на програмата.
Добривој Николовски, Никола Граматиков 29.4.2013
Да се контактира со други општини во врска со неавионско запрашување дезинсекција
дератизација.
Да се види за парцелизација на викенд населбата Калини Камен за продажба.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Еколошката акција “да ја исчистиме Крива Паланка за 1 ден“ да се организира за 15 мај . Да се
пуштат дописи до учиишта , министерства и други субјекти и да се направи план за чистење(реки ,
Манастир и др.) Бранко Велиновски 29.4.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, БУЏЕТ, ОПШТИНСКИ ИМОТ И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО
ДАНОЦИ И ИМОТ
Да се контактира со Светска Банка во поглед на регулирање на посебна сметка за финасиите за
проектот со улиците Татајна Ѓоергиевска 29.4.2013
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЕКОНОМСКИ
ТЕХНОЛОГИЈА
Да се водат припремите за релито Душко Арсовски 29.4.2013

РАЗВОЈ

И

ИНФОРМАТИЧКА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Да се контактира со Агенција за млади и спорт за решавање на одводот. Никола Граматиков
29.4.2013.
Во врска со проектот за улиците да се види со Надзорот и изведувачот за динамичкиот план кој
ќе се одобри од страна на Светска Банка по што да се воведe во работа. Да се изврши координација со
ЈП Комуналец и други субјекти во поглед на мрежата и линиите. Никола Граматиков 29.4.2013.
ЈП КОМУНАЛЕЦ
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ
Да се регулира уписот на мостот кај музејот во катастарот Душко Арсовски Добривој Николовски
и Драган Величковски 29.4.2013
Изговил Игор Додевски
Крива Паланка 29.4.2013
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
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