ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 29.07.2014 година во 9.00 часот во кабинетот на Градоначалникот.
Присутни : Градоначалник Арсенчо Алексовски, 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, Директор на ЛУ Градски Музеј Драган Величковски, 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
За Административно деловниот објект да се стави нов приклучок за струја Никола Граматиков 29.07.2014
Да се даде согледувањето согласно дефинираните места за крпење на ударните дупки низ општината .
Никола Граматиков 29.7.2014
Да се направи согледување и скица за асфалтирање на дворот на Општината Крива Паланка при што да
се води сметка за поставување на инсталациите Никола Граматиков, Добривој Николовски 29.7.2014
Да се набават цевки за канализирање на атмосферската вода на улицата Наско Тамбурков за
спроведување на вода до Скрљавски Дол и да се започне со активности. Никола Граматиков 29.7.2014
За проектот Бојанов Дол да се поднесат потребните документи за издавање на доборение за градење да
се контактира со надлежните и по потреба да се извршат корекции на фишето 29.07.2014
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Дадено известување за состојбата за изготвување на акти за урабанистички планови за Мандрата, Езерце
во Калин Камен, Централно градско подрачје, Мотел Македонија. Да се забрзаат постапките за добивање на
потребната документација. Добривој Николовски 29.07.2014
Да се види за подготвување на проект за инфраструктура Никола Граматиков и Добривој Николовски
29.07/2014
Во врска со повеќенаменското игралиште во с. Конопница да се контактира со надлежните за забрзување
на постапката Добривој Николовски 29.07.2014
Да се изврши одбележување на хоризонталната сигнализација пред одржување на ЏОЈ Фест. Добривој
Николовски , Билјана Ц. Тасевска, Никола Граматиков, ТОме Тодоровски.29.07.2014
Да се определи локација за поставување на табли за шах. Да се контактира со ЗЕЛС во поглед на
големината на фигурите и димензиите на таблите Добривој Николовски 29.07.2014
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Обраќањата со Меморандуми до Владата на Р. Македонија пред да бидат пуштени на потпис да се
достават до Игор Додевски. 29.07.2014 година
Одделение за инспекциски надзор
Да се искастрат гранките на патот кон с. Трново и да се прочисти патот . Бранко Велиновски 29.7.2014
Да се пуштат опомени за наплаѓање на такса за користење на просторот пред Деловните објекти. Да се
стави напомена за нередовната исплата нема да биде дадена можност за плаќање на рати .Комуналниот
инспектор да изврши контрола и да даде согледување на состојбата. Бранко Велиновски и Татјана Ѓеоргиевска
29.07.2014

Одделение за финансиски прашања
Да се разгледаат услови , начин и постапка за издавање на деловен простор сопственост на општината
Татјана Ѓеоргиевска29.07.2014
Да се контактира и регулира достава на документи за книжење и исплата спрема СИПР Татјана
Ѓоргиевска 29.07.2014
Да се обезбедат податоци од Здружението на Возачи и МВР за регистрирани возила во Крива Паланка во
врска со наплата на таксата. Татјана Ѓеоргиевска 29.07.2014
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
За престојниот рок фестивал Џој Фест да се контаткира за спонзорство за фестивалот. Душко Арсовски
29.07.2014
Да се одржи кооринативен состанок за Свечената Седница на Советот за 25.08.2014 година Душко
Арсовски , Јасминка Ангеловска ,Игор Додевски, Биљана Тасевска. 29.07.2014 година
Да се даде известување за Меѓународниот Фолклорен Фестивал Св. Јоаким Осговски 29.07.2014.
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се поминат сите шахти за атмосферско одводнување низ градот и да се преземат мерки за чистење.
ТОме Тодоровски и Никола Граматиков, Бранко Велиновски 29.07.2014
Да се прередат керамидите на школото во с. Градец и да се водат другите потребни активности околу
ставање во функција. Томе Тодоровски 29.07.2014
За проектот Висока Зона Десен Брег да се продолжи со активностите за поставување на мрежата. Томе
Тодоровски 29.07.2014
За пазарската патека да се водат активностите и да се контактира со сопствениците на имотот ТОме
Тодоровски 29.07.2014
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Татјана Ѓоргиевска
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
Драган Величковски

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Крива Паланка 29.07.2014 година
Јаготка Николовска
Никола Граматиков
Томе Тодоровски
Александар Ангелов
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