ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 26.05.2014 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 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, 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
На патот Крива Паланка - с. Станци да се започне со дејствија со механизација и да се пуштат дописи до
надлежните институции. Никола Граматиков 26.5.2014
Да се организира и одржи состанок со ЦУК, ДЗС, Александар Ангелов, Никола Граматиков, Игор Додевски,
Добривој Николовски во врска подготвување за одбрана од можните поплови поради зголемените врнежи од
дожд. 26/05.2014
Да се контактира со изготувачите на проекти во врска со тригонометриските точки за проектите за
изградба на улици Никола Граматиков 26.05.2014 ,
Увид на лице место и известување за локалниот пат Спас – Крст Никола Граматиков 26.5.2014
Во координација со Светска Банка да се изврши технички прием по извршениот увид на лице место
Никола Граматиков 26.5.2014
Да се види за крпење и санација на ударни дупки Никола Граматиков 26.5.2014
На потребните места каде има пријавено штета да се испрати механизација за санирање на штетите од
зголемениот водостој Никола Граматиков и Томе Тодоровски 26.05.2014
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
За проектот Бојанов Дол да се извади катастарска подлога , да се издаде Извод од УП и да се достави.
Добривој Николовски Никола Граматиков 26.05.2014
За новата зграда согласно на проектот да се направи согледување за поставување на паркет/ламинат
Добривој Николовски 26.5.2014
Да се забрза постапката и да се контактира со надлежните во врска со изготувањето на ГУП Добривој
Николовски26.5.2014
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Известување во врска со непотполната експропријација за канализација во с. Мождивњак и
водоснабдување Висока Зона Игор Додевски 26.05.2014
Во врска со изградба на стената согласно на судска спогодба да се организира состанок со сопственикот и
да се разгледа начинот на изградбата Игор Додевски Томе Тодоровски 26.05.2014
Седница на Советот на Општина Крива Паланка да се закаже за 16.6.2014 година , координација за
05.06.2014 Биљана Тасевска 26.5.2014
Да се подготви одлука за збратимување со Словачкиот Град Свидник Игор Додевски 26.5.2014

Одделение за инспекциски надзор
Да се продолжи со прочистувањето на пропустите Бранко Велиновски 26.5.2014
Одделение за финансиски прашања
Решенијата за данок на имот да се изготват и да се започне со нивна поделба Татјана Ѓеоргиевска, Јагода
Николовска 26.05.2014
За седница на Советот да се изготви и како точка на дневен ред да се стави донесување на Програмата
за продажба на градежно земииште Татјана Ѓеоргиевска 26.05.2014
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
За Меѓународниот фолклорен фестивал да се подготви покана за фолклорна група од Свидник и до
Општината Душко Арсовски 26.05.2014
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се искоси тревата во коритото на Крива Река и да се изнајде начин за наводнување . Томе Тодоровски
12.05.2014
На улицата Пиринска да се регулира канализацијата Томе Тодровски Никола Граматиков 26.5.2014
Да се средат ЈАвните површини во Градот Томе Тодоровски 26.05.2014
Да се даде известување за состојбата со реализација на куќичката во Калин Камен, Капелата и Градските
Гробишта Томе Тодоровски 26.05.2014
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Да се даде согледување и предлог за организирање на школа за копаничарство за 2015 година. Да се
предвиди повикување на учесници од збратимените градови Драган Величковски 26.05.2014
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Татјана Ѓоргиевска
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
Драган Величковски

Крива Паланка 26.05.2014 година
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Јаготка Николовска
Никола Граматиков
Томе Тодоровски
Александар Ангелов
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