ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 29.09.2014 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
изградба и одржување на комунална инфраструктура Никола Граматиков, Раководител на одделение за
инспекциски надзор Бранко Велиновски, Директор на ЈП Комуналец Крива Паланка Томе Тодоровски , Директор
наЛУ 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
Да се продолжи со крпење на ударните дупки низ општината. Никола Граматиков пренесено од
претходниот колегиум.
Фишето за Бојанов Дол е предадено, а фишето за проектот водоснабдување Висока Зона Лев Брег да се
предаде по правосилност на одобрението. Да се обезбеди електронска верзија за проектите за Азбестно
Цементни цевки и водовод во с. Луке Никола Граматиков 29.09.2014
Да се заврши со прибирање и комплетирање на документација за приоритетните проекти и да се
разгледуваат нови проекти кои треба да се реализраат. Никола Граматиков и сите раководители.
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 29.09.2014
Да се види за средување на атмосферската вода кај Лозаново Никола Граматиков и Томе Тодоровски
29.09.2014
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 Пренесено од претходниот колегиум
За салата кај мотел Македонија е изготвен елаборатот, да се продолжи со постапката за легализација. По
прием на проектот за базентот документацијата да се комплетира и да се достави до Влада. Никола Граматиков и
Игор Додевски 29.09.2014
Да се поминат сите ново изградени и реконструирани патишта, и да се извести изведувачот за
констатирани недостатоци и да се бара нивна санација Никола Граматиков 29.09.2014
Да се види за поставување на шатата за ул . Осговска Никола Граматиков 29.09.2014
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Сите пренесени од претходниот колегиум
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
параметрите 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:
Секое одделение при потребата од распишување на јавна набавка од делокруг на неговото работење да
изврши истражување на пазарот. Комплетната процедура да биде објаснета на раководителите. Биљана
Тасевска 29.09.2014
При обновата на претплата за Службен Весник да се нарача само 1 примерок. Јаготка Николовска
29.09.2014
Да се види за архивирањето на предметите Пренесено од претходниот колегиум
По истек на рокот за пријавување за 8-мо Октомвриската награда да се свика комисијата Биљана
Тасевска 29.09.2014
До Елена да се пријавува потребата од патување најкасно до 8.30 часот наутро. Сите раководители.
Одделение за инспекциски надзор
Одделение за финансиски прашања
Да се нотираат сите прашања во врска со проблемите со градежно земјиште за престојниот состанок со
Директорот на катастарот. пренесено од претходниот колегиум 29.09.2014
До градоначалникот да се достави предлог за организација на продажбата на градежното земјиште ,
споредбена пракса со други општини Татјана Ѓеоргиевска пренесено од претходниот колегиум 29.09.2014
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Одделението да се вклучи во организацијата за прославата на 8-ми Октомври – денот на ослободувањето
на Крива Паланка. Душко Арсовски29.09.2014
Да се контактира и оствари состанок со претставници од АРМ околу концертот на воениот оркестар и
вежбата со оружје. Душко Арсовски и Игор Додевски 29.09.2014
Да се пуштат барања за посебни јавни набавки за Компјутери, за опрема и за одржување на мрежа Душко
Арсовски, Слаѓана Мицевска 29.09.2014
Да се продолжи со активностите во врска со проектот Одби работа на црно Душко Арсовски 29.09.2014
Да се донесе Правилник за Меѓународниот Фолклорен Фестивал Душко Арсовски 29.09.2014
Да се аплицира за средства пред Агенцијата за тризам и да се организира презентацијата Душко
Арсовски, Драган Величковски Добривој Николовски 29.09.2014
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Кај Бантова продавница водата да се собере и канализира во цевка со поголем профил Томе Тодоровски
29.09.2014
Да се утврди цената за канализација во с. Мождивњак Томе Тодоровски
Дасе изготви и достави план за чистење на оџаци и да се офороми цена за услугата Томе Тодоровски
29.09.2014
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 пренесено од претходниот колегиум
Во врска со подигање на крдит од Македонска Банка за обнова и развој да се разгледа потреба и да се
направи финансиска конструкција за проектите Драган Величковски 29.09.2014
Да се изготви одлука за совет во врска со релизација на прекуграничен проект со средства од МБОР
Татјана Ѓеоргиевска , Биљана Тасевска и Драган Величковски 29.09.2014

Да се организира поставување на инфо таблите на определените локации Драган Величковски Томе
Тодоровски 29.09.2014
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Татјана Ѓоргиевска
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
Драган Величковски

Крива Паланка 29.09.2014година
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Јаготка Николовска
Никола Граматиков
Томе Тодоровски
Александар Ангелов
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