ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 01.11.2011 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
финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и имот Татјана Ѓоргиевска
Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура Александар
Ангелов Раководител на одделение за инспекциски надзор Бранко Велиновски, Советник
Никола Граматиков.
Записникот го вoдеше Билјана Тасевска .
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 наредна седница на Совет до одделението за правни и општи работи да се достават од
страна на сите одделенија Програмите од нивна надлежност кои се донесуваат за наредната
година. Сите раководители 1.11.2011 г
Одделение за инспекциски надзор
Да се вратат доставници од доставени решенија за данок на имот и фирмарина. Бранко
Велиновски 1.11.2011 година
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и
имот
Да се спреми одлука за Седница на Советот на Општина Крива Паланка со утврдени цени
за закуп за времените објекти. Татјана Ѓоргиевска 1.11.2011 г.
Програмата за продажба на државно земјиште да се пушти за мислење до МТВ. Татјана
Ѓоргиевска 1.11.2011 г.
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се пушти барање за распишување на јавна нбавка за превоз на ученици. Душко
Арсовски 1.11.2011
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се пушти допис до ЕВН за броило за електрична енергија за спортскиот комплекс
1.11.2011 година Никола Граматиков

Да се задолжи Александар Петровски за поставување на улична електрична светилка на
мостот кај стара автобуска станица. пренесено од 25.10.2011 година
Со П.Д. Руен да се закаже и одржи состанок во врска со бараката во Калин Камен 1.11.2011
г. Александар Ангелов
Со ЈП Комуналец да се изврши координација на работата на Х.Карпош Александар
Ангелов1.11.2011 г.
Да се проучи проектот за санација на цевководот во с. Станци, да се подготви предмер
пресметка и да се распише јавна набавка за санација на цевководот Александар Ангелов1.11.2011
г.
Да се контактира со фирмата за испитување на цевководот во с. Станци Александар
Ангелов1.11.2011 г.
Да се побараат и обезбедат податоци од Агенцијата за катастар на недвижности за
подземната инсталација за гасоводна мрежа. Александар Ангелов1.11.2011 г.
Да се преземат активности за чистење на наносите од песок кај Соларски Мост Александар
Ангелов1.11.2011 г.
Записник водеше Биљана Тасевска
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
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Крива Паланка 1.11.2011 година
Јаготка Николовска _______________
Татјана Ѓоргиевска
_______________
Цане Николовски
_______________

