ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 23.04.2012 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 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:
За Седница на Советот на општина Крива Паланка да се предвиди точка на дневен
ред Информација за потпишување на повелбата за пријателство со општина Самбревил
Белгија 23.4.2012
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Одделение за инспекциски надзор
Да се види за подготвување на флаери и соопштенија за легално градење и
дивоградби 23.4.2012 Коста Пеевски, Бранко Велиновски и Игор Додевски
На патот накај манастирот Св. Јоаким Осоговски да се прочистат канавките , со
креч да се поминат дрвцата за заштита од штетници 23.4.2012
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со
даноци и имот

Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се финализираат активностите со Директорите на училиштата за кросот. Душко
Арсовски 23.4.2012
Да се контактира во врска со изработка на банерите. Душко Арсовски 23.4.2012
Од страна на сите одделенија да се доставуваат податоци за објавување на
интернет страната Душко Арсовски 23.4.2012
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура

Да се види за захфат на Пенди Вир, да се види за игралиштето и да се пушти
допис до Агенцијата за млади и спорт Александар Ангелов 23.4.2012
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се види за изградба на стените на ул. 8-ми октомври 23.4.2012
Изговил Игор Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски

Крива Паланка 23.04.2012
_______________ Јаготка Николовска
_______________
_______________ Татјана Ѓоргиевска_______________
_______________ Цане Николовски _______________
_______________

