ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ

Колегиумот е одржан на ден 12.02.2018 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, Раководител на
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина Добривој Николовски –
заменуван од Иван Велиновски – Советник за урбанистичко планирање, Раководител на
Одделение за финансиски прашања Драгица Митровска, 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, Виш соработник за постапки за јавни набавки и работи на совет Биљана
Тасевска, Советник за правни работи и застапување Мартин Николовски, Директор на ЈП
Комуналец Миле Марковски и Директор на ЛУ Градски Музеј Драган Величковски.

Дневен ред:
-

Разгледување на реализација на тековни задолженија

-

Дискусија и Насоки за реализација на задолженија

-

Разно

ЗАДОЛЖЕНИЈА И ЗАКЛУЧОЦИ

Одделение за финансиски прашања
Дадено е задолжение за изготвување Одлука за исплата на паричен надомест на
трошоците на политичките партии за локалните избори 2017 година, а која да биде ставена
на дневен ред на седницата на Советот, закажана за ден 19.02.2018 година.
Дадена е информација во врска со подготовката на завршна сметка.
Дадено е задолжение за изготвување на Опомена за неподмирени долгови по
различни основи на неколку деловни субјекти и нејзина итна достава до самите должници.

Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Дадена е информација во врска со тековните активности и постапување по барања од
граѓаните.
Дадена е информација во врска со јавни набавки кои се распишани по барање на ова
одделение.
Дадено е задолжение до ова одделение да се направи проверка на локациите каде
што има проблем со одвод на атмосферска вода и да се направи системско решение за
одводнување, со промена на асфалтни површини, чистење на свлечишта и проширување на
улици и поставување на систем за одводнување на атмосферските води.
Дадено е задолжение до ова одделение за подготовка и комплетирање на проектната
документација за повеќе проекти, кои мораат да бидат целосно подготвени како такви,
независно од потребата и роковите за аплицирање и избор на програмите преку кои би биле
поднесувани самите апликации.

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Дадена е информација во врска со Презентација на железницата, закажана на ден
12.02.2018 година (Вторник).
Дадено е задолжение да се направи анализа и да се отвори дискусија на ниво на
одделенија во врска со потребата од прогласување на Осоговските Планини како заштитено
подрачје и предностите и слабостите од една таква состојба за самата Општина и за
нејзиниот развој.
Наметната е потребата од посета на претстојна Обука за примена на законот за
бесправно изградени објекти и за градежно земјиште и обнова на лиценците за
спроведување на постапките за градежно замјиште.
Дадено е задолжение, во соработка со Министерството за транспорт и врски да се
изнајде начин за надминување на потенцијални проблеми во урбанистичкиот план, во кој не е
предвидена Гасоводна инсталација, а во врска со заложбите за примарна гасификација на
Општината.
Изготвување на идејни решенија за поставување на автобуски постојки и урбана
опрема на определени локации во урбаното градско подрачје.
Дадено е задолжение за изготвување на попис на сообраќајни знаци со кои располага
и кои и се потребни на Општината на сите локации каде што се предвидени и подготовка на
нова спецификација за набавка на истите.
Да се преиспита Програмата за меморијални споменици и да се провери начинот и
актот според кој се поставуваат спомен обележја.

Одделение за човечки ресурси
Дадена е информација во врска со подготовка на материјали за седница на Совет на
ден 19.02.2018 година.
Дадена е информација во врска со тековни постапки за експропријација за изградба на
тротоари и потенцијални проблеми поврзани со истите, како и информација во врска со
завршени предмети за експропријација и исходот од истите.
Дадено е задолжение за изготвување на Одлука на Советот на Општина Крива
Паланка за усвојување на Планот за вработување за 2018 година.
Дадено е задолжение за ажурирање на персоналните досиеја на сите вработени, а во
врска со одредени новонастанати промени во степенот на образование кај поедини лица.

Одделение за правни и општи работи
Дадено е задолжение да се подготви пречистен текст на Статутот на Општина Крива
Паланка.
Дадена е информација во врска со тековната достава на акти и потенцијални
проблеми врзани со истата, како и во врска со распишани јавни набавки.
Дадено е задолжение до ова одделение за подготвување на статутарна одлука за
изменување и дополнување на Статутот за наредната седница на Советот на 19.02.2018
година.
Дадено е задолжение за максимална посветеност и внимание при подготовка на
материјалите за седниците на Советот и при следењето на самата седница.

Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Дадено е задолжение да се проследи информација во врска со распишаниот јавен
повик за субвенциониран превоз на студенти со цел стимулирање на поголен број на
пријавени кандидати.
Дадено е задолжение за подготовка на Правилник за критериуми за доделување
буџетски средства за невладиниот сектор за седницата на Советот на ден 19.02.2018 година.
Тековни информации за подготовката на традиционалниот настан „Невестинско
поклонение 2018“ и задолжение за подготовка и доставување на покани до ООУ, бизнис
секторот, вработени во Општината и во различни институции и слично.
Дадена е информација во врска со постапката за пријавување на членови на Советот
на млади.
Подготовка на Одлука за приоритети за аплицирање преку Бирото за регионален
развој за седницата на Советот на ден 19.02.2018 година.

Дадено е задолжение да се одбере проект со кој ќе се аплицира на повикот од Бирото
за регионален развој и подготовка на потребната техничка документација.
Напомена: Сите програми од доменот на социјална заштита кои ги усвојува Советот да
бидат одобрени и од Министерството за труд и социјална политика.

Одделение за инспекциски надзор
Дадена е информација во врска со тековни активности во делот на отстранување на
хаварисани возила (во соработка со ПС од ОН Крива Паланка), проект на Еко Одборот при
ООУ Јоаким Крчовски, лоцирање на мали депонии покрај садовите за отпад и нивно
расчистување, санација и тампонирање на локална патна инфраструктура (на барање на
граѓани), кастрење и отстранување на гранки кои нависнуваат над коловозите и информација
во врска со постапката за отстранување на бараките зад MY MARKET.

ЈП Комуналец
Вметнување на нови компоненти во самата апликација за проектот преку Јапонска
амбасада, дополнение на истата и поднесување на апликацијата.
Дадена е информација во врска со поднесени барања за приклучок на канализационен
систем во Маневци и тековни проблеми поврзани со самите приклучоци.
Дадена е информација во врска со поставување на корпи за отпадоци на столбовите
за јавно осветлување.
Дадена е информација за тековно одржување на локалните патишта и граничниот
премин.
Дадено е задолжение за чистење на плоштадот пред Општината на ден 25.02.2018
година.

ЛУ Градски Музеј
Дадено е задолжение за дефинирање и конкретизирање на определени активности
поврзани со манифестацијата „Невестинско поклонение 2018“, изготвување на финална
агенда и достава на истата заедно со поканата до сите членови на Советот на Општина
Крива Паланка, раководители на државни органи и служби и други предвидени гости на
самата манифестација.
Подготовка на апликации за проекти преку Програмата за прекугранична соработка со
Република Бугарија и посета на Инфо денот во Ќустендил, Република Бугарија на ден
14.02.2018 година.

Дадено е задолжение да се дефинира Програмата за култура и самите измени и
дополнувања на истата да бидат предмет на усвојување на седницата на Советот, закажана
на ден 19.02.2018 година.
Дадена е информација во врска со престојната Изложба на карикатура во Скопје на
ден 13.02.2018 година (Вторник) и потребата од определување на претставник кој ќе ја посети
истата и ќе ја претставува Општина Крива Паланка.

Изготвил:
Мартин Николовски – Советник за правни работи и застапување
12.02.2018 година, Крива Паланка

