ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ

Колегиумот е одржан на ден 30.10.2017 година во 09:00 часот во кабинетот на
Градоначалникот.
Присутни: Градоначалник Борјанчо Мицевски, Раководител на Одделение за јавни
дејности, економски развој и информатичка технологија Душко Арсовски – заменуван од Виш
соработник за локален економски развој, земјоделие и регионална соработка Валентина
Ангеловска, 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 инспекциски надзор Бранко Велиновски,
Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура Никола
Граматиков, Раководител на Одделение за човечки ресурси Игор Додевски, Раководител на
Одделение за правни и општи работи Јаготка Николовска.
Дневен ред:
-

Разгледување на реализација на тековни задолженија

-

Дискусија и Насоки за реализација на задолженија

-

Разно

ЗАКЛУЧОЦИ

Одделение за финансиски прашања
Известување за реализација на буџет.
Известување во врска со наплатата на данок на имот, доставени решенија и
прокнижени доставници.
Известување во врска со постапката за присилна наплата спрема физички лица –
даночни обврзници по основ на неплатен данок на имот.

Да се отпочне со издавање на опомени за плаќање на данок на имот на сите даночни
обврзници кои не ја исполниле таквата своја обврска.
Да се изготви листа на правни субјекти со најголеми долгови по основ на неплатена
комунална такса за користење јавни површини испред деловен простор и неплатена
закупнина, како и да се разгледаат можности околу одобрување на плаќање на рати.
Информација во врска со издадени нормативи на угостителските објекти.
Ребаланс на буџет и изготвување на годишна програма за 2018 година.
Изводот на промет и состојба на сметка на Општина Крива Паланка на дневна основа
да биде прикачуван на официјалната веб страница заради транспарентност и отчетност по
однос на тоа прашање.

Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Информација во врска со јавна набавка за новогодишно украсување, согласно со
планот за јавни набавки.
Известување дека е завршена калдрмата во м.в.Црквена маала.
Известување за тековни активности во врска со одобрение на проектот за промена на
азбестните цевки на водоводната мрежа.
Известување за тековен проект – асфалтирање на 350 метри локален пат на потегот
Ловечка куќа – Езерце во месноста Калин Камен.
Известување за завршени градежни активности на ул.„Ацо Шопов“ и две улици во
с.Конопница.
Подготовка на нови проекти и апликации.
Да се пристапи кон расчистување на долови и речни корита, со предлог овие
активности да се реализираат со ангажирање на ЈП Комуналец, а согласно со Програмата за
јавна чистота.
Известување во врска со нафтата за чистење на речните корита.
Да се пристапи кон обиколка на сите селски гробишта и нивно расчистување и тоа во
најбрз можен рок, со предлог сугестија сите селски гробишта кои се наоѓаат на приватно
земјиште да се предадат на стопанисување на Општината.
Нови кракови за улично осветлување, промена на неисправни и нефункционални
светилки на обиколниот пат и воспоставување на улично осветлување на обиколниот пат на
потегот Карпош – Станица за технички преглед.
Известување за склучен договор со ЈП Комуналец за зимско одржување.

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Известување за вкупен број на издадени одобренија за утврдување на правен статус
на бесправно изградени објекти.
Известување за издадени лиценци на такси компании и други локални превозници,
како и да се извести ПС Крива Паланка и Републички сообраќаен инспектор заради
спроведување на контрола на сите лиценцирани такси превозници.
Да се отпочне со постапка за воведување на линиски превоз на повеќе локации и тоа:
Крива Паланка – Деве Баир и обратно, Крива Паланка – с.Огут и с.Нерав и обратно, Крива
Паланка – с.Луке и обратно и Крива Паланка – с.Мождивњак, преку с.Конопница и обратно.
Изнаоѓање на законска можност за воведување и наплата на такса за користење на
локална патна инфраструктура од страна на товарни возила кои што надминуваат одредена
носивост и тежина (Контрола на носивост).
Предог за донесување на Уредба за прогласување на обиколницата како Магистрална
улица, заради стекнување со определени права и обврски на ниво на Општина, како и
сервисирање на постоечкиот семафор.
Известување за ДУП, Урбани планови за воннаселени места и општи акти кои што се
донесени и во фаза на изработка, како и барање за одобрување на средства за изработка на
ГУП.

Одделение за човечки ресурси
Известување за завршено оценување на административни службеници.
Возобновување и реорганизирање на сите урбани и месни заедници и обезбедување
првични контакти со претставници на истите. (Бранко Велиновски)
Адаптирање на приемни канцеларии за прием на странки и прием на лица со посебни
потреби.

Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се обезбеди информација во врска со предлог концептот на реални потреби на
детската градинка.
Да се обезбеди информација за изнаоѓање на соодветен деловен простор во
површина од минимум 2.000 м2 и истиот да се фотографира.
Да се изготви неделен распоред за собирање на смет (во соработка со ЈП Комуналец)
и истиот да се објави на официјалната веб страница на Општината.
Да се побара информација во врска со добивање на ISO сертификати.

Информација во врска со изнаоѓање можности за преотстапување на просториите на
„Касарна“ и „Тораничка зграда“ на користење на Општина Крива Паланка. (Јаготка
Николовска)

Одделение за правни и општи работи
Известување во врска со тековни подготовки за организирање на Конститутивната
седница на Советот на Општина Крива Паланка.
Пописна листа на опрема, алат и градежни материјали во сопственост на Општина
Крива Паланка.
Пописна листа на канцелариски материјал.
Подготовка на потребна документација за реализација на предвидени нови
вработувања.
Отпочнување на постапки за вработување заради пополнување на слободни работни
места.

Одделение за инспекциски надзор
Известување за дефект на возилата за собирање на комунален отпад на ЈП
Комуналец како една од главните причини за несобирањето на отпадот во период од околу
една седмица.
Да се побара писмена информација од Директорот на ЈП Комуналец за причините
поради кои не се собира комуналниот отпад од нивна страна, по кое да се пристапи кон
изнаоѓање на соодветно решение за овој проблем.
Да се иницира постапка за отстранување на хаварисани возила во урбаното градско
подрачје.
Да се пристапи кон расчистување на сите градски улици кои се обраснати со трева.
Да се реактивираат комуналните редари со изготвување на нов распоред.
Изнаоѓање можности за воспоставување на меѓуопштинска соработка во превенција
од кучиња скитници или решавање на таквиот проблем на локално ниво во корелација и
соработка со ЈП Коминалец и Ветеринарната станица во Крива Паланка.

Разно
Разгледување на потребата и можностите од промени во персоналниот состав на
Комисијата за продажба на градежно земјиште во сопственост на РМ.

