ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 28.05.2012 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 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 , Виш соработник Биљана Тасевска, 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:
За Седница на советот на општина Крива Паланка да се предвиди како точка на
дневен ред предлог листата на имиња на улици, плоштади и други инфраструктурни
објекти 28.05.2012 Јаготка Николовска
Да се продолжи со постапката во врска со поднесените барања до Имотно правни
односи за проектот Бојанов дол, Јаготка Николовска , Валентина Димитровска и
Александар Ангелов 28.05.2012
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се превземат активности и да се води понатамошна постапка во врска со
свлечиштето кај ОУ Илинден 28.05.2012
Да се побараат службените Гласници на општина Крива Планка за да се утврди
опфатот на улиците. Добривој Николовски 28.05.2012
Да се побараат информации за цената на знак за број на куќа. Добривој Николовски
28.05.2012
Одделение за инспекциски надзор
Да се продолжи со контролата од страна на комуналните редари кај Музејот и други
места во градот 28.5.2012
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со
даноци и имот
Во врска со заедничко плаќање на режиските трошоци во објектот на општината да
се организира состанок во Среда 30.05.2012 во 9.30 со сите субјекти кои имаат простории
во Собранитето на општината и да се направи нов Договор за плаќање. Претставници од
општината да бидат Јаготка Николовска, Добривој Николовски и Татјана Георгиевска.
28.05.2012
Да се подигне ЦД со регистар на фирмите од Централниот Регистар на Р.
Македонија Татјана Георгиевска. 28.05.2012

Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Наградниот Конкурс за промоција и презентација на општината да трае до Ноември.
Душко Арсовски 28.05.2012
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се обезбедат дополнителни примероци од Проектите Висока Зона Десен Брег и
Проектот Станци . Александар Ангелов и Никола Граматиков 28,05,2012
За проектот за водоснабдување во с. Луке да се провери сопственоста на
земјиштето. Никола Граматиков 28.05.2012
Да се преземат активности во врска со примопредавање на водоводни и
канализациони системи Александар Ангелов во координација со ЈП Комуналец 28.05.2012

ЈП КОМУНАЛЕЦ
Изговил Игор Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски

Крива Паланка 28.05.2012

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

