ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 14.05.2012 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, Советник Никола Граматиков и Советник Игор Додевски
Дневен ред :
- Разгледување на реализација на тековни задолженија
- Дискусија и Насоки за реализација на задолженија
- Разно
ЗАКЛУЧОЦИ
Сите одделенија во општината да доставуваат информации и фотографии од
активностите кои ги имаат.Душко Арсовски 14.5.2012
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Да се види за префрлување на стварите од музејот во касараната. Јаготка
Николовска 14.05.2012
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Во врска со изработката на урбанистичките планови да се забрза постапката ,
секојдневно да се контактира со изработувачите и ажурирано да се постапува Добривој
Николовски 14.5.2012
Во врска со свлечиштето кај ОУ Илинден да се ипрати допис дека работата во
целост не е завршена , дека игралиштетот веќе подлго време е блокирано и не може да
се користи и да се закаже средба со изведувачот, надзорот, министерство и општина
Добривој Николовски 14.05.2012
Одделение за инспекциски надзор
Одлука за заштитени подрачја да се разгледа и да види потреба од нејзино
ставање како точка на дневен ред за седница на советот на општината Крива Планка
14.5.2012
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со
даноци и имот
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се види за коцките кои ќе се отстранат со асфалтирањето на делот од спојот на
двата крака на ул. Св. Јоаким Осоговски до Ресторант Бела Каза (Стара Чаршија)и да се
префрлат за поставување кај зелениот пазар 14.05.2012
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се соберат записниците во врска со експропријација за проектот Бојанов Дол
Александар Ангелов, КостаПеевски и Валентина Димитровска 14.05.2012

Во врска со фишеата да се обезбедат информации од Комуналец и по потреба од
други институции 14.5.2012 Никола Граматиков
Да се забрза постапката во врска со сите роекти финансирани од ЕБОР Александар
Ангелов 14.5.2012
Да се предаде пресметката за комуналии во врска со мала зграда и да се издаде
одобрение за градба. Александар Ангелов и Добривој Николовски 14.5.2012
Во врска со проектот Бојанов Дол да се види за издавање на одобрение за градба ,
да се провери старото одобрение и по потреба да се распише набавка за измени
Александар Ангелов 14.05.2012
Да се разгледа проектот за водовод во с. Луке и да се види подобрување и за
измени во истиот Александар Ангелов 14.5.2012
Да се изврши околчување кај базентот, да се предвиди игралиште за одбојка и
теренот да се посипе со песокАлександар Ангелов и Блаже Илиевски 14.05.2012
Изведувачот на работите за патот во Скрљава и во Конопница е воведен во работа
да се определи лице кои ќе ги следи работите при изградба на патот Александар Ангелов
14.05.2012
Да се направи обиколка на патиштата во градот Крива Паланка и да се направи
согледување за потребата од крпење на ударни дупки Александар Ангелов 14.5.2012
Да се направи контрола во изведување на работите за поставување на бандери и
улично осветлување АЛександар Ангелов и Александар Петровски 14.5.2012
Да се контактира со претседател на месна заедница Градец за проектот за водовод
до Училиштето и до Црквата 14.5.2012
Задолжително кога се вршат работи со машини да се постави и присуствува надзор
од страна на општината Александар Ангелов.14.05.2012
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Изговил Игор Додевски
Крива Паланка 14.05.2012
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски

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

