ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 22.09.2014 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 правни и општи работи
Јаготка Николовска, Раководител на одделение за финансиски прашања Татјана Ѓоргиевска, 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 Крива Паланка Томе
Тодоровски , Директор на ЛУ Градски Музеј Драган Величковски, Советник Александар Ангелов Советник Игор
Додевски Виш Соработник Биљана Тасевска .
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
Податоците за концесијата во с. Луке се испратени до Министерството за економија 22.09.2014
Да се продолжи со крпење на ударните дупки низ општината. Никола Граматиков пренесено од
претходниот колегиум
Да се организира состанок со населението за канализирање на атмосферската вода на улицата Наско
Тамбурков за спроведување до Скрљавски Дол и да се разговара во врска со барањето за изградба на пешачка
патека. Никола Граматиков 22.09.2014
Комисијата за изработка на фишеа да се состане 22.09.2014 во 12 часот и да го подготви фишето за
Бојанов Дол за аплицирање најкасно до Среда 24.09.2014 и истото да биде предадено. Пренесено од претходен
колегиум
Да се разгледа предлогот и скицата за средување на атмосферската вода кај Лозаново Никола
Граматиков и Томе Тодоровски 22.09.2014
Во Стара Чаршија да се среди канализацијата кај Стојчо и од страна на градежниот инспектор да се
преземат активности во врска со куќата склона кон рушење. Никола Граматиков и Бранко Велиновски пренесено
од претходниот колегиум.
Да се контактира со Надзорот и изведувачот во врска со канализацијата во с. Мождивњак и да се поднесе
барање за продолжување на рокот. Пренесено од претходниот колегиум
Да се забрза постапката за манастирската патека, да се контактира со надлежните институции Никола
Граматиков 22.09.2014
За салата кај мотел Македонија да се забрза постапката за изготвување на елаборатот. Никола
Граматиков 22.09.2014
Скицата за атмосферската канализација во Лозаново да се разгледа Никола Граматиков Добривој
Николовски 22.09.2014
Да се пушти машина за с. Конопница и с. Мартиница Никола Граматиков 22.09.2014
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се пушти ургеницја за семафорот до ЈП за државни Патишта Добривој Николовски 22.09.2014
Во врска со утврдувањето на локациите за зградите да се даде описот на постапката , роковите и
парамтери за зградата број на катови, борој на станови, решавање на паркирањето и слично Добривој Николовски
пренесено од претходниот колегиум
Во врска со состанокот со Агенцијата за катастар на недвижности да се нотираат сите проблеми со кои се
соочува општината при работењето и да се достават до Градоначалникот Добривој Николовски и сите
раководители 22.09.2014 година

Да се дадат предлог локации за изградба на куќи. Податоците да се предадат на Градоначалникот за да
се достават до ЈП за станбен и деловен простор. Добривој Николовски 22.09.2014
Во врска со училишната спортска сала кај училиштето Јоаким Крчовски да се собарат сите списи и да се
достават на Градоначалникот за состанок Добривој Николовски 22.09.2014
Да се изготват општи акти каде нема Урбанистички Планови во сите села на територијата на општината
Добривој Николовски 22.09.2014
Во врска со ДУП Цетрално Градско Подрачје да се забрза постапката Добривој Николовски 22.09.2014
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Да се забрза постапката за експропријација на Водоводот Висока Зона Лев Брег и да се постапи согласно
на напатствијата дадени од Министерството за транспорт и врски во поглед на издавање на одобрение за
градење. Игор Додевски, Добривој Николовски Никола Граматиков 22.09.2014
Да се контактира со Лугож за испракање на проектот за изградба на затворен базент Игор Додевски
22.09.2014
За Мала Сала да се види за набавка и местење на ламинат и да се донесе масата од Противпожарното.
Јаготка Николовска Никола Граматиков 22.9.2014
Да се направи согледување во каква состојба е канцеларискиот материјал биро шкафови , столови и
слично, да се подготви одлука на совет за Компјутери согласно на проектот Компјутер за социјално ранливи групи
Игор Додевски Душко Арсовски Биљана Тасевска 22.09.2014
Да се предвидат предлог настани за 8-ми Октомври Јаготка Николовска Душко Арсовски 22.09.2014
Сите вработени да се координираат во врска со архивирањето .
Да се достави дополнително писмо во врска со поднесениот Меморандум до Генерален Секретаријат на
Владата на Р. Македонија за изработка на ДУП Десен Брег на Крива Паланка Игор Додевски и Добривој
Николовски 22.09.2014
Одделение за инспекциски надзор
Да се продолжи со активностите за чистење на пропустите Бранко Велиновски 22.09.2014
Да се спроведе настанот Денови без возила Бранко Велиновски 22.09.2014
Да се преземат активности за проектот Македонија без отпад Бранко Велиновски 22.09.2014
По завршување на чистењето на пропустите да се продолжи со активностите за отстранување на врбите
од речното корито Бранко Велиновски 22.09.2014
Активности за чистење на пешачки патеки (спроти ЈП Македонија Пат, на ул. Македонска и други) Бранко
Велиновски 22.09.2014
Одделение за финансиски прашања
Да се разгледа можноста за отоврање на посебна сметка за уплата на средствата кои се наплаќаат за
приклучоци Татјана Ѓеоргиевска 22.09.2014
Да се нотираат сите прашања во врска со проблемите со градежно земјиште за престојниот состанок со
Директорот на катастарот 22.09.2014.
До градоначалникот да се достави предлог за организација на продажбата на градежното земјиште ,
споредбена пракса со други општини Татјана Ѓеоргиевска 22.09.2014
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
За проектот Одби работа на црно да се преземат активности Душко Арсовски 22.09.2014
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се утврди цената за канализација во с. Мождивњак Томе Тодоровски 22.09.2014
Дасе изготви и достави план за чистење на оџаци Томе Тодоровски 22.09.2014
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Да се даде согледување и предлог за организирање на копаничарска школа да се пушти предлог до
збратимени градови за назначување по 2 учесници, да се утврдат датуми за одржување, да се одржи состанок со
копаничари и да се подготви правилник . Драган Величковски 22.09.2014 година
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Татјана Ѓоргиевска
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
Драган Величковски

Крива Паланка 22.09.2014 година
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Јаготка Николовска
Никола Граматиков
Томе Тодоровски
Александар Ангелов
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