ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 04.01.2016 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 урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина Добривој Николовски
Раководител на одделение за финансиски прашања Татјана Ѓеоргиевска, Раководител на
одделение за инспекциски надзор Бранко Велиновски, Раководител на одделение за изградба и
одржување на комунална инфраструктура Никола Граматиков, 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
Во врска со штетите настанати од поплавите е дадено известување дека ќе започне
исплата на средства на штети на објекти. Во координација со одделение за финансиски прашања
да се контактира со министерството за финансии и да се отвори посебна сметка за средствата.
Александар Ангелов и Татјана Ѓеоргиевска 4.1.2016
Известување дека е предадена документација за проектот за ул. Калин Камен и за
проектот за тротоарите во општината.Никола Граматиков 4.1.2016
Во врска со проектот за Голема Сала да се разгледа проектот и да се даде за превод.
Никола Граматиков и Душко Арсовски 4.1.2016
Да се даде известување во врска со нафтата за чистење на речните корита. Александар
Ангелов 4.1.2016
Активностите за обезбедување на мостот во с. Тлменци се завршени Никола Граматиков
4.1.2016
Да се разгледа потребата од нарачка на проект за секундарна мрежа за Канализацијата
Бојанов дол. Никола Граматиков 4.1.2016
Да се даваат известувања за Повеќенаменско игралиште. Никола Граматиков.
Одобренија за градба за канализација Мождивњак, локален пат во Конопница спој со А2,
локален пат Ловечка Куќичка –Езерце, Бабин Дол. Никола Граматиков и Добривој Николовски
4.1.2016
За Домачки Дол да се види за проектот за водовод и регулација на коритото. Никола
Граматиков и Томе Тодоровски 4.1.2016

За мостот во с. Длабочица да се изврши увид на лице место и да се види за негово
поставување. Никола Граматиков 4.1.2016
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
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 континуирано
Да се водат постапките за изготвување на плански документации за Калин Камен , Царев
Врв, Зелен Пазар, Центар, За с. Узем. Добривој Николовски 04.01.2015
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Да се води постапката за оценување на административни службеници и да се види за
план за обуки. Сите раководители
До одделението да се поднесат барања за да се распишат јавни набавки по претходно
согледување за потребите на општината. Сите раководители и Биљана Тасевска пренесено од
претходниот колегиум.
Да се види за изготвување на договори за ангажирани работници. Јаготка Николовска
4.1.2016
Седница на Советот на Општина Крива Паланка да се закаже за 22.1.2016 година,
матријали да се достават до 15.1.2016 година Сите Раководители и Биљана Тасевска 4.1.2016
Одделение за инспекциски надзор
Одделение за финансиски прашања
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. Да се даде известување до
институциите да се поднесат барања за издвојување и поставување на сопствени електрични
броила Татјана Ѓоргиевска и Јаготка Николовска.пренесено од претходниот колегиум
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се преземат подготвителни активности за Бадник и Водици. Душко Арсовски 4.1.2016
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се поднесе барање за издавање на одобрение за градба за изградба на капела. Томе
Тодоровски 4.1.2016
Континуирано да се даваат известувања за реализација на проектот Висока Зона лев брег.
Томе Тодоровски. 4.1.2016 г.
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Изготвил И. Додевски
Крива Паланка 4.1.2016 година

