ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 17.08.2015 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 урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина Добривој Николовски
Раководител на одделение за финансиски прашања Татјана Ѓеоргиевска, Раководител на
одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура Никола Граматиков,
Директор на ЈП Комуналец Крива Паланка Томе Тодоровски, Директор на ЛУ Градски Музеј
Драган Величковски, Советник Игор Додевски, Виш Соработник Валентина Димитровска .
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 дека Проектите со кои аплицирано пред Агенцијата за финансиска подршка
на Земјоделието и руралниот развој ( Канализациони системи Мождивњак, Длабочица, Дурачка
Река, локален пат Варовиште – Манастир (Руски Пат), пат во с. Жидилово, локален пат Ловечка
Куќа – Езерце Калин Камен се одобрени. По потпишување на Решенијата да се направи
согледување во поглед на документацијата и да се водат постапките за нивна реализација. Да се
даде приоритет на активностите. Сите раководители и сите вработени да дадат приоритет на
водењето на овие постапки. 17.08.2015 год.
Да се контактира со надлежните институции за добивање на потребната документација.
17.08.2015 година
Известување дека е отпочнато со работа за изградба на канализационен систем Бојанов
Дол. Никола Граматиков 17.08.2015
Да се известува градоначалникот за активностите за патот во с. Градец, Крпење на ударни
дупки, поплочување на улици. Никола Граматиков 17.08.2015
Да се даде предлог за санација на мостот во м.в. Мезовски Ливади и да се изврши
кординација со ЈП Македонија Пат за прочистување на пат во с. Нерав и с. Огут Александар
Ангелов.17.08.2015
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се контактира за зградата Административен деловен објект. Добривој Николовски
17.08.2015

Да се контактира со Агенцијата за млади и спорт за активностите во врска со
Повеќенаменското игралиште во с. Конопница Добривој Николовски 17.08.2015
Градоначалникот да се известува за активностите во врска со Урбанистичките планови за
Калин Камен, УП во градот, изготвувањето на општите акти. Добривој Николовски 17.08.2015
Да се види за изготвување на студија за брана во с. Конопница Добривој Николовски
17.08.2015
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Одделение за инспекциски надзор
Одделение за финансиски прашања
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се водат активностите за престојните ЏОЈФЕСТ и Меѓународен фолклорен Фестивал. Да
се изврши координација со МВР и да се известат надлежните институции за одржувањето на
настаните. Душко Арсовски 17.08.2015 година
ЈП КОМУНАЛЕЦ
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Изготвил И. Додевски
Крива Паланка 17.08.2015 година

