ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 03.06.2019 година во 09:00 часот во кабинетот на
Градоначалникот.
Присутни: Градоначалникот на Општина Крива Паланка Борјанчо Мицевски,
Секретарот на Општина Крива Паланка Љубомир Младенов, Раководител на Сектор за
општи и правни работи, финансиски прашања и локален економски развој Мартин
Николовски, Раководител на Одделение за јавни дејности, локален економски развој и
информатичка технологија Душко Арсовски, Раководител на Одделение за урбанизам,
сообраќај и заштита на животна средина Маја Костадиновска, Раководител на Одделение за
финансиски прашања Драгица Митровска, Раководител на Одделение за изградба и
одржување на комунална инфраструктура Никола Граматиков, Раководител на Одделение
за инспекциски надзор Бранко Велиновски, Директор на ЈП Комуналец Миле Марковски и
Директор на ЛУ Градски Музеј Драган Величковски.
Дневен ред:
-

Разгледување на реализација на тековни задолженија

-

Дискусија и Насоки за реализација на задолженија

-

Разно

ЗАДОЛЖЕНИЈА И ЗАКЛУЧОЦИ
Градоначалникот на општина Крива Паланка, Борјанчо Мицевски го водеше
состанокот на колегиум, при што беа донесени следните заклучоци:
Секретар
Информација во врска со тековните активности поврзани со извршувањето на
работните задачи на вработените во општинската администрација во периодот помеѓу два
колегиуми.
-Секретарот на општина да формира комисија за поништување на печатите во текот
на денот да биде завршено
-Секретарот
на
општината
да
изготви
укажување
до
Одделение
за
урбанизам,сообраќај и заштита на животната средина и Одделение за изградба и одржување
на комунална инфраструктураза подобра координација во врска со обезбедување на
градежни дозволи

Раководител на Сектор за општи и правни работи, финансиски прашања и
локален економски развој
Информација во врска со тековните активности на ниво на Сектор, со акцент на
определени завршени постапки во текот на изминатата работна недела.
Одделение за финансиски прашања
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
- Да се води постапката за изработка на Програма за продажба на градежно земјиште
да биде завршено до наредниот совет во координација со Одделение за урбанизам,сообраќај
и заштита на животната средина и Одделение за правни и општи работи
-Да се направи увид на слечиштето на ул,,Горан Стојановски'',над Карпош и
евентуална санација ако има потреба.
-Да се направи увид и да се разгледа за подлога за детското игралиште во Градски
парк
-Да се обезбедат физибилити студија за кредит преку Светска Банка и да се спремат
до крајот на месецот Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална
инфраструктура Никола Граматиков во координација со Сашко Додевски,Љупка
Ангеловска,Марјан Алексовски и Оливер Стојановски
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
-Да се направи јавна набавка за изработка на Локално Урбанистичка планска
документација за с.Градец
- Да се води постапката за изработка на Програма за продажба на градежно земјиште
да биде завршено до наредниот совет во координација со Одделение за изградба и
одржување на комунална инфраструктура и Одделение за правни и општи работи

Одделение за јавни дејности, локален економски развој и информатичка
технологија
-Да се пуштат покани во текот на денот до фолклорните друштва кои ќе учествуваат
на 15 Фолклорен фестивал св.Јоаким Осоговски и да се утврди точниот број на учесници од
фолклорните друштва
-Информација за фаза од процес на формирање на комисии : Економија, Здравство,
Спорт и млади, и Труд и социјални дејности
-Да се разгледаат можностите за финансирање на програмата за герантолошка
служба во општина Крива Паланка ,да се стапи во контакт со Министерство за труд и
социјална политика
-Да се разгледат можности за сертифицирање на негователи на потребите на
герантолошка служба
-Формирање на тим за изработка на ПАД со вклучување на вработени од Одделение
за јавни дејности ,локален економски развој до крајот на месец Јуни
- Да се подготви список на учесници и превземаат активности за организација на ЏипРели Калин Камен 2019 до петок(07.06.2019г)
-Да се направат подготовките за одржување на Манифестацијата ЏИП РЕЛИ до петок
(07.06.2019) година

Одделение за човечки ресурси
Одделение за правни и општи работи
- Да се одржи состанок во среда (05.06.2019г)со доставувачите за да се направи
распоред за доставување на доставата со задолженија и да се даде краен рок.
-Договорите што се истечени да се проверат и да се продолжат
- Да се води постапката за изработка на Програма за продажба на градежно земјиште
да биде завршено до наредниот совет во координација со Одделение за изградба и
одржување на комунална инфраструктура и Одделение за урбанизам,сообраќај и заштита на
животна средина
Одделение за инспекциски надзор
- Да се организира 8-ма завршна акција на 05.06.2019 година Ден на животната
средина на излез од Домачки дол,заедно со ЈП Комуналец
-Да се направат налози за отстранување на нерегистрираните возила на јавните
површини по доставен терк
-Чистење на дворот позади општината со ангажираните работници до 15.06.2019
година
-Да се види како е во другите општини за донесување на одлука за чување на
пердувести животни
-Зоран Павловски да достави писмен извештај за сработени точни предмети за месец
Мај
ЈП Комуналец
-Комисијата за примопредавање на водоводите и во с.Луке и водоводот во градскиот
реон да биде завршено до крајот на неделата
-Да се направат напори за косење на тревата покрај тротоарите како во градските така
и во другите подрачја
-Да се пушти екипа на терен да се разгледа што може да се направи за дрвото кое се
наоѓа кај осички мост на пешачката патека
-Да се отстранат пластичните шишиња кои се фрлаат во реките
ЛУ Градски Музеј
-Во текот на оваа недела да се направи координација со Дом на култура и Одделение
за јавни дејности,локален економски развој и информатичка технологија околу Програмата за
Кривопаланечко културно лето
05.06.2019 година, Крива Паланка
Изготвил: Клара Стевановска

