ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 17.03.2014 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 јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Душко Арсовски, Раководител на одделение за финансиски прашања Татјана Ѓоргиевска Раководител на
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура Никола Граматиков, 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
Александар Ангелов и Советник Игор Додевски .
Дневен ред :
Разгледување на реализација на тековни задолженија
Дискусија и Насоки за реализација на задолженија
Разно
ЗАКЛУЧОЦИ
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се утврдат локални патишта, улици градски и приградски и друга инфраструктура за натамошниот
период (да се провери дали има проект и до која фаза е , цена и сл.) и да се даде налог за нивна изработка
Никола Граматиков 17.03.2014
Да се излезе на лице место на локацијата за игралиште и да се даде известување до Градоначалникот
Никола Граматиков 17.3.2014
Да се дадат предлози за позначајни проекти кои треба да се реализираат за Општина Крива Паланка Сите
раководители 17.3.2014
Во врска со проектот од Светската Банка Подобрување на општинските услуги да се предложат проекти за
улици за преостанатиот износ. Никола Граматиков 17.03.2014
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се информира Градоначалникот за состојбата и степенот на изготвување на урбанистичките планови
Добривој Николовски 17.3.2014
Да се одржи состанок со таксисти во врска со изготвување на налепниците за такси возила. Добривој
Николовски 10.3.2014
Да се води постапката за и да е изготви записник од комисија за разгледување на предметот за
дооформување на локацијата кај Треска/Осогово.
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Во врска со посетата на Општина Вршац Р. Србија да се подготват пригодни подароци Јаготка Николовска
17.3.2014
Да се даде известување за состојбата со непотполна експропријација
за
канализација
во
с.
Мождивњак Игор Додевски Јаготка Николовска 17.3.2014
Да се даде известување дали важат старите спогодби кои се склучени за трасата на Водоводот Висока
Зона Лев Брег и за Бојанов Дол. Јаготка Николовска 17.3.2014
Архивата на Општина Крива Паланка да биде отворена и за време на паузата за доручек Јаготка
Николовска 17.3.2014
Одделение за инспекциски надзор
Да се организира активноста за садење на трендафили Бранко Велиновски 17.3.2014 година

Одделение за финансиски прашања
Да се извршат консултации со другите општини кои интерните процедури и кои одделенија треба да ги
изготват Татјана Ѓеоргиевска 17.3.2014
Да се закаже состанок меѓу Градоначлникот и Македонската Банка за обнова и развој во врска со услови
за Кредитирање од 17.03.2014 Татјана Ѓеоргиевска
За тунелите кои се бараат под закуп да се утврди сопственост на истите и да се соберат индикации за
истите . Татјана Ѓеоргиевска 17. 3.2014
Да се извршат и припремат сите дејствија и акти за продажба на градежно земјиште, а продажбата да
следи по завршување на изборите. Татјана Ѓеоргиевска и Комисја 17.03.2014
Во врска со предметот на Хидроосогово за долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Р.
Македонија да се води постапката за донесување на одлука од Владата на Р. Македонија. Татјана Ѓеоргиевска,
Валентина Димитровска, Биљана Тасевска 17.3.2014
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се подготват докуметите за аплицирање за изградба на водоводот за с. Луке. Душко Арсовски и
Алексанкар Ангелов 17.3.2014
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се санира и посипе патот кај Мезовски Ливади. Томе Тодоровски 17.03.2014
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Да се види за Ревизија во врска со проектот во Градскиот Музеј финансирана преку Норвешката
Амбасада. Драган Величковски 17.03.2014
Да се подготват и испечатат влезници за Градскиот Музеј Драган Величковски 17.3.2014
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Татјана Ѓоргиевска
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
Драган Величковски
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