ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 26.10.2015 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 инспекциски
надзор Бранко Велиновски, Раководител на одделение за изградба и одржување на комунална
инфраструктура Никола Граматиков, Директор на ЈП Комуналец Крива Паланка Томе Тодоровски,
Директор на ЛУ Градски Музеј Драган Величковски, Советник Игор Додевски, Советник Александар
Ангелов 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 информира Градоначалникот за изработката на проект за канализација во с. Конопница и за
проектот за Пречистителна станица за Крива Паланка. Исто така да се разгледа и за проект за водовод во
с. Конопница. Никола Граматиков континуирано
Да се пушти барање за распишување на јавна набавка за градежна механизација Никола
Граматиков 20.10.2015 пренесено од претходниот колегиум
Информација дека до Влада е испратен допис со барање за испорачување на нафта за чистење
на речните корита.
Градоначалникот да се информира за предлог решение за решавање на проблемот со мостот во
м.в. Мезовски Ливади, како и да се види за поставување на шасијата на мостот кај Шипад. За двата моста
да се направат записници. Работниците да се префрлат со работа на овие локации. Александар Ангелов
и Никола Граматиков
До Градоначалникот да се даваат известувања за проектите Бојанов Дол, Белевски Дол , Висока
Зона Лев Брег, Повеќенаменско игралиште. Никола Граматиков континуирано
Во врска со канализацијата во с. Мождивњак заедно со надзорот како и претставници на
изведувачот на работите да се изврши увид и изготви заеднички записник. Никола Граматиков и Томе
Тодоровски 26.10.2015
Да се организира состанок за проблемот со чистење на речните корита поради сечењето и
транспортот на дрвата од речното корито.
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Пренесено од претходниот колегиум
Градоначалникот да се известува за активностите во врска со Урбанистичките планови. За
изготвувањето на општите акти е дадено информација дека се изработуваат Мождивњак, Огут, Лозаново
Кошари Градец. Добривој Николовски 14.10.2015
Во врска со состанокот со директорот на Имотно правни односи да се припремат сите потребни
документи и информации. Добривој Николовски Татјана Ѓеоргиевска 20.10.2015
Да се утврдат можни површини за изградба на згради и да се даде предлог до Градоначалникот.
Добривој Николовски пренесено од претходниот колегиум
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Да се достават опомените за наплата на даноците и комуналните такси до ЈП Комуналец и истите
да се достават . Татјана Ѓеоргиевска, Јаготка Николовска и Томе Тодоровски 20.10.2015
Седница на советот на Општина Крива Паланка да се закаже за 13.11.2015 година. Биљана
Тасевска 20.10.2015
Одделение за инспекциски надзор

Заедно со комисијата да се изврши увид и да се подготви листа на системи кои треба и можат да
се предадат на ЈП Комуналец пренесено од претходниот колегиум
За наредната седница на Советот на Општина Крива Паланка за одлуката за затворање на
депонијата и пренос на отпадот да се извршат консултации со СИПР . Бранко Велиновски и Јаготка
Николовска 20.10.2015 пренесено од претходниот колегиум
Во врска со планот за управување со отпад да се види за Комитет за следење на програмата.
Да се презакаже презентација на проектот за собирање на електронскиот отпад Бранко
Велиновски 26.10.2015
Одделение за финансиски прашања
Да се изврши исплата за спроведената експропријација за проектот Белевски Дол
Опомените за користење на простор пред деловни објекти да се достават со предупредување за камата.
Татјана Ѓеоргиевска 20.10.2015
Да се види за распоредување на комуналните трошоци за користење на просториите со
останатите институции во општината. Да се соберат сите потебни податоци да се даде предлог решение и
да се повикаат корисниците на простории во општината 20.10.2015 Татјана Ѓоргиевска и Јаготка
Николовска.пренесено од претходниот колегиум
Да се изготват и достават опомени за наплата на такса за користење на простор пред деловен
објект. Татјана Ќеоргиевска 26.10.2015
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Како точка на дневен ред за Седница на Советот на Општина Крива Паланка да се види за
Стратешкиот план на општината. 26.10.2015
ЈП КОМУНАЛЕЦ
При реализација на проектот за изградба на водовод Висока Зона Лев Брег да се предвиди и
поставување на пешачка патека со почеток од Стара Вода до Нимулиски Дол. Како елементи да се
предвиди Осветление, клупи, одмаралишта, а на самата патека да се постави бекатон или пополочување(
да се изнајде најсоодветно решение). Пренесено од претходниот колегиум Томе Тодоровски
Комисијата за примопредавање на канализациони системи да ги води активностите со увид во
документацијата за постојните канализациони системи, како и се увид на лице место. Томе Тодоровски
пренесено од претходниот колегиум
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Изготвил И. Додевски
Крива Паланка 26.10.2015 година

