ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 21.05.2012 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 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:
Да се закаже седница на Советот на Општина Крива Паланка на 8.06.2012 година
14.30 часот. Јаготка Николовска и Биљана Тасевска 21.05.2012
Да се достави покана за присуство на Седница на советот до директорот на Центар
за јавно здравје Игор Додевски и Биљана Тасевска 21.05.2012
До Имотно правни односи да се предадат барањата за Бојанов дол. Јаготка
Николовска, Валентина Димитровска, Александар Ангелов 21.05.2012
Состанок во врска со доставата 22.5.2012
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се оствари состанок во врска со изработката на урбанистичките планови
Добривој Николовски 21.5.2012
Во врска со свлечиштето кај ОУ Илинден да се ипрати допис дека работата во
целост не е завршена , дека игралиштетот веќе подолго време е блокирано и не може да
се користи и да се закаже средба со изведувачот, надзорот министерство и општина
Добривој Николовски 114.05.2012
Одделение за инспекциски надзор
Да се зајакне контролата од страна на комуналните редари кај Музејот и други
места во градот 21.5.2012
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со
даноци и имот
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се контактира со други општини за можноста од користење на фондови на
Амбасадите во Р. Македонија Душко Арсовски 21.05.2012
Да се помине трасата по која ќе се одржува ЏИП РЕЛИ 2012 Душко Арсовски
22.5.2012

Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се види за фишеата и да се направи физибилити студија до крајот на јуни. Да се
проучипостапката за аплицирање за средствата од Светска Банка. Никола Граматиков
21.5.2012
Да се организира јавна расправа за патните правци 21.05.2012
Во врска со измените на трасата на водоводот да се излезе на лице место .
Александар Ангелов 21.5.2012
За водоводот во с. Луке да се извади имотен лист и да се организира состанок со
населението. Никола Граматиков 21.05.2012
Да се околчи базентот Александар Ангелов и Блаже Илиевски 21.05.2012
Во врска со проектот во Лозаново документите да се поднесат во Сектор за Води
при министерствот за животна средина и просторно планирање. Никола Граматиков
21.5.2012
Да се види за работа на потпорната стена на ул. 8-ми Октомври, да се види за
поплочување на улици по градот и за расчистување на речното корито.
Да се направи план за работа и за потребен број на работници Александар
Ангелов и Бранко Велиновски. 21.5.2012
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Изговил Игор Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски

Крива Паланка 21.05.2012

_______________ Јаготка Николовска
_______________
_______________ Татјана Ѓоргиевска_______________
_______________ Цане Николовски _______________
_______________

