ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 30.06.2014 година во 9.00 часот во кабинетот на Градоначалникот.
Присутни : Градоначалник Арсенчо Алексовски, Раководител на Одделение за правни и општи работи
Јаготка Николовска Раководител на Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Душко Арсовски, Раководител на одделение за финансиски прашања Татјана Ѓоргиевска Раководител на
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура Никола Граматиков, 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 Томе Тодоровски, Директор на
ЛУ Градски Музеј Драган Величковски, Советник Александар Ангелов и Советник Игор Додевски .
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
Работниците да се организираат по групи со бројност согласно на сложеност на работата и една група
веднаш да биде упатена за работа на чистење на сливници и пропусти. По завршување на работата во с.
Конопница групата да се префрли со работа во Скрљава. Никола Граматиков 30.06.2014
Во стара Чаршија да се излезе на лице место во поглед на средување на канализацијата кај Стојчо и да се
даде предлог Решение за надминување на проблемот. Никола Граматиков 30.06.2014
Во с. Конопница по насипувањето веднаш да се почне со Асфалтирање Никола Граматиков 30.06.2014
Во с.Градец накај испосницата и накај Манастирот да се искоси тревата до крајот на неделата . Никола
Граматиков 30.06.2014
Податоците за Бојанов Дол се обезбедени од Катастар и се испратени до изготвувачот, кој до крај на
неделата ќе ги достави повратно до Општина заедно со елаборатот за салата кај мотелот Македонија Никола
Граматиков 30.06.2014
За Славев Врв – с. Жидилово да се види за Геодетски елаборат. Никола Граматиков 30.06.2014
Со Светска Банка да се изврши координација во врска со исплатата. Никола Граматиков 30.06.2014
За велосипедската патека да се даде проектна задача за изготвување на проект. Никола Граматиков
30.06.2014
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се види со Агенција за просторно планирање и Министерство за животна средина и просторно
планирање за Манастирската патека и да се даде известување до Градоначалникот Добривој Николовски
30.06.2014
Да се нотираат сите спорни незавршени работи и да се образложат на градоначалникот во врска со
престојниот состанок со Комитетот за градежна експанзија . За објектот на Соларски мост да се прибави Идејниот
проект, извод од Урбанистички План и друга останата документација.Добривој Николовски Александар Ангелов
Никола Граматиков Душко Арсовски 30.06.2014
За повеќенаменското игралиште во с. Конопница да се контактира за елаборат за профил на долот
Добривој Николовски 30.06.2014
Да се организира повторен состанок со станари на зградата до општината за обновување на фасадата
30.06.2014

За Паланинарсиот дом Царев Врв да се организира состанок за Вторник 10.00 часот со присусво на
Добривој Николовски , Душко Арсовски , Никола Граматиков, Александар Ангелов, Иве Велиновски 30.06.2014
Да се води постапката за Детален урбанистички план за Централното Градско Подрачје Добривој
Николовски 30.06.2014
Да се пушти барање за јавна набавка за картирање Добривој Николовски 30.06.2014
Комисија Александар Ангелов, Добривој Николовски , Никола Граматиков , Душко Арсовски да излезе на
лице место во с. Градец и да ги утврди потребните работи за реновирање на училиштето и да се разгледа
можноста за негово давање издавање. 30.06.2014
За повеќенаменското игралиште е извршен увид на лице место со надлежните, да се контактира за
достава на записник до Општина. Александар Ангелов 30.06.2014
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Да се види за елаборат за одземање на корисничко право на плацот на пелагонија за изградба на Црква.
Да се контактира со Државното Правобранителство. Никола Граматиков и Јаготка Николовска 30.06.2014
Да се изврши упис на конечните Решенија од МФ Управа за имотно правни односи, да се уплати износот
за поднесување на барања за упис на Договорите склучени пред Нотар Весна Митровска и веднаш да се започне
со поднесување на истите за упис во Катастарот. Игор Додевски, Јаготка Николовска Татјана Ѓеоргиевска
30.06.2014
За постапката за Висока Зона веднаш да се нарача процена и да се пуштат предлози за експропријација,
да се види за излагање на имотот на Јакимовски Спасе и Лазо во Катастарот . Игор Додевски , Никола
Граматиков, Добривој Николовски 30.06.2014
Веднаш до одделението за правни и општи работи да се достават Елаборатите за локалните патишта во
с. Конопница и да се отпочне со постапка за експропријација пред управата за имотно правни односи. Никола
Граматиков и Игор Додевски 30.06.2014
Да се продолжи со активностите за дезинсекција и дератизација. Јаготка Николовска и Томе Тодоровски
30.6.2014
Одделение за инспекциски надзор
За бараките се поделени Решенија за нивно отстранување. Бранко Велиновски 30/6/2014
Одделение за финансиски прашања
По изготвување веднаш да се врши достава наРешенијата за Данок до субјектите. Татјана Ѓеоргиевска и
Јаготка Николовска 30.06.2014
Да се води сметка во врска со новите прописи за финансиска дисциплина во врска со начинот и роковите
за плаќање Татјана Ѓеоргиевска 30.06.2014
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Секое одделение и ЈП Комуналец да даде свои мислења и предлози за изготвување на Стратешкиот План
на Општината до наредниот колегиум. Да се закаже состанок во Вторник во 13.00 часот и да се изврши
координација за стратешкиот план. Душко Арсовски 30.6.2014
ЈП КОМУНАЛЕЦ
За Станечка Река да се излезе на лице место и да се даде предлог до Градоначалникот за поставување
на ограда и покривање на захфатот. Томе Тодоровски 30.06.2014
Да се продолжи со активностите за реализација на проектот Висока Зона Десен Брег 30.06.2014
За изградбата на пазарската патека да се започне со редење на коцките , а за останатиот дел доколку
недостасуваат да се нареди бекатон. Томе Тодоровски 30.06.2014
Да се контактира со населението од с. Нерав за носење на цревото и цевките . Томе Тодоровски
30.06.2014
Да се води постапката за дератизација
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Татјана Ѓоргиевска
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
Драган Величковски

Крива Паланка 30.06.2014 година
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Јаготка Николовска
Никола Граматиков
Томе Тодоровски
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