ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 12.05.2014 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 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
По стабилизирање на временските состојби, да се започне со дејствија на патот Крива Паланка - с.
Станци. До Владата на Р. Македонија да се изготви меморандум за свлечиштето и да се побара помош за
надминување на проблемот бидејќи општината самостојно не може да го реши. Да се пуштат допис до
Министерството за транспорт и врски, Агенцијата за државни патишта, Дирекцијата за заштита и спасување, и да
се извести надзорот Александар Ангелов , Игор Додевски, Никола Граматиков 12.05.2014
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се организира состанок со Министерство за транспорт и врски во врска со продажба на земјиште кај
Соларски Мост Добривој Николовски 12.05.2014
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Да се изготви Записник и Решение за објектот Кланица
. Јаготка Николовска 12.05.2014
Да се продолжи со активности за проектот водоснабдување на Висока Зона на Крива Река и канализација
во с. Мождивњак. Јаготка Николовска и Игор Додевски 12.05.2014 година.
Одделение за инспекциски надзор
Одделение за финансиски прашања
Да се регулира и побара објектите кои се неевидентирани да се отстранат во рок од 10 дена, а доколку
тоа не биде сторено, истите да се тргнат на трошок на имателите на објектите. Татјана Ѓеоргиевска, Добривој
Николовски, Никола Граматиков, Јагода Николовска 12.05.2014
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 12.05.2014

ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се искоси тревата во коритото на Крива Река и да се изнајде начин за наводнување . Томе Тодоровски
12.05.2014
Да се започне со дејствија за Пазарската патека – пополочување со коцките, Александар Ангелов се
назначува за надзор над работата од страна на Општина. Томе Тодоровски 12.05.2014
Да се организира состанок со населението од с. Нерав за поставување на црево Томе Тодоровски
12.05.2014
Да се разгледа можноста и да се предложи начин на средување на просторот околу Градскиот Базент
Томе Тодоровски 12.05.2014
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Изготвил И. Додевски

Крива Паланка 12.05.2014 година
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