ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 2.05.2012 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 изградба и одржување на
комунална инфраструктура Александар Ангелов, 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
Цане Николовски 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:
Известување дека барањата за експропријација во врска со проектот Висока Зона
лев брег се пуштени, запишана е забелешка во имотни листови, и ќе започне со
постапката за покани за расправа Јаготна Николовска и Валентина Димитровска
02.05.2012
По прибавување на потребната документација да се започне со постапката за
експропријација за Бојанов Дол проект за фекална канализација Јаготка Николовска и
Валенстина Димитровска 02.05.2012
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се прибават потребните документи и да се издаде одобрението за градење на
Административно деловен објект мала зграда 2.5.2012
Одделение за инспекциски надзор
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со
даноци и имот
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Податоците (текстот и слики) за Флаерот за дивоградбите во Крива Паланка да се
испратат за принтање. Душко Арсовски 02.05.2012
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се изврши околчување кај базентот, Блаже Илиевски 02.05.2012
Да се контактира за санација на свлечиштето кај повеќенаменското игралиште.
Александар Ангелов и Никола Граматиков 2.5.2012

Да се контактира со Агенција за патишта во врска со реализација на проектите за
изградба на пат во Скрљавски Дол и Конопница накај црквата. Александар Ангелов
2.5.2012
Трасата Бојанов Дол е помината, во врска со барање на сопственици на имот и во
координација со проектантот да се разгледа можноста за мала интервенција изместување
на канализационата линија. Александар Ангелов 2.5.2012
Да се направи спецификација за крпење на ударни дупки во Крива Паланка
02.05.2012
За појавеното свлечишта во с. Огут да се испрати машина за прочистување заедно
со евидентичар од општината. Александар Ангелов 2.5.2012
По коритото на Крива Река да се преземат активности за расчистување од
преостанатите дрва – врби по течението. Александар Ангелов и Бранко Велиновски
2.5.2012.
Да се изврши увид и да се даде предлог за најнеопходно уредување на тротоарите
Александар Ангелов 2.5.2012
Да се утврди со кој проект за водоснабдување
ќе се аплицира пред
Министерството за животна средина и просторно планирање Александар Ангелов, Душко
Арсовски 2.5.2012
Да се види за проект на минор коритото и решавање на пропустите Александар
Ангелов и Добривој Николовски 2.5.2012
ЈП КОМУНАЛЕЦ
На патот накај манастирот Св. Јоаким Осоговски и дрворедите во градот да се
поминат со креч за заштита од штетници Цане Николовски 02.05.2012
Да се поминат локации за поставување на канделбрите, да се утврди бројот на која
локација колку да се постават. Определените канделабри за болница да се
транспортираат до ЈЗУ Др. Димитар Арсов. Цане Николовски и Бранко Велиновски
02.05.2012
Изговил Игор Додевски
Крива Паланка 02.05.2012
Душко Арсовски
_______________ Јаготка Николовска
_______________
Александар Ангелов
_______________ Татјана Ѓоргиевска_______________
Добривој Николовски
_______________ Цане Николовски _______________
Бранко Велиновски
_______________

