ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 05.05.2014 година во 9.00 часот во кабинетот на Градоначалникот.
Присутни : 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 финансиски прашања Татјана Ѓоргиевска
Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура Никола Граматиков,
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 Томе
Тодоровски, Советник Александар Ангелов и Советник Игор Додевски .
Дневен ред :
Разгледување на реализација на тековни задолженија
Дискусија и Насоки за реализација на задолженија
Разно
ЗАКЛУЧОЦИ
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Известување за извршениот увид од лице место за настанатите состојби по обилни врнежи од
дожд(паднен потпорен ѕид во приватно земјиште, патот накај станци. 05.05.2014 Никола Граматиков
Да се извршат припреми за поплочување на плоштадот, и да се нанесе земја кај стената на
повеќенаменското игралиште Никола Граматиков 05.05.2014
Да се изврши упис на пешачката патека во Агенцијата за катастар. Никола Граматиков 05.05.2014
Да се даде известување за состојбата и степенот на изработка на проекти за нови улици Никола
Граматиков 05.05.2014
За с. Нерав да се подготват скици за поставување на црево Никола Граматиков 05.05.2014
Да се изврши обиколка и да се даде известување за степенот на изградбата на улиците преку проектот за
подобрување на општинските услуги. Никола Граматиков 05.05.2014
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се разгледа и да се даде предлог за поставување на урбана опрема кај љиљаков мост Добривој
Николовски 05.05.2014
За седницата на Советот да се изготви точка за дополнување на урбанистичката програма за планови во
селските населби Добривој Николовски 05.05.2014
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
За проектот водоснабдување на Висока Зона на Крива Река се доставени покани за пристапување кон
потпишување на договори за службеност, за Среда 14.05.2014 година. За проектот за канализација во с.
Мождивњак се пуштени предлози пред управата за имотно правни односи, во тек е изработка на документацијата
од ИПО и повикување на странките за спогодби. Игор Додевски и Јаготка Николовска 05.05.2014 година.
Седница на Советот на Општина Крива Паланка да се закаже за 12.05.2014 година во 15.00 часот. Јаготка
Николовска и Биљана Тасевска 05.05.2014 година
Одделение за инспекциски надзор
Одделение за финансиски прашања
За седница на Советот да се припремат точки за дневен ред од надлежност на одделението за
финансиски прашања. Татјана Ѓеоргиевска 05.05.2014

Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се водат активности за Релито Калин Камен 2014 година, да се даде известување до каде е
организацијата . Душко Арсовски 05.05.2014
ЈП КОМУНАЛЕЦ
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Татјана Ѓоргиевска
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