
 

 

ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ 

 Колегиумот е одржан на ден 29.07.2019 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 правни и општи 

работи Јаготка Николовска,Раководител на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита 

на животна средина Маја Костадиновска, Раководител на Одделение за изградба и 

одржување на комунална инфраструктура Никола Граматиков, Раководител на Одделение 

за инспекциски надзор Бранко Велиновски, Раководител на Одделение за човечки ресурси 

Игор Додевски, Виш соработник за постапки за јавни набавки и работи на совет Биљана 

Тасевска, Директор на ЈП Комуналец Миле Марковски . 

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 да се поништат печатите. 
 
 
            
 



      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 
 
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина 
- Од страна на Раководителот на одделението беше дадено известување за тековните 

активности реализирани во претходната недела, како и планирани активности кои ке се 
реализираат во тековната недела. 

-Писмен допис до фирмите со кои има случено договори општината и  давање краен 
рок за извршување на нивните обврски ако не раскинување на истите  

-Иве да побара крајна верзија на студијата за заштита на осоговските планини 
 
 
Одделение за јавни дејности, локален економски развој и информатичка 

технологија 
Од страна на Раководителот на одделението беше дадено известување за тековните 

активности реализирани во претходната недела, како и планирани активности кои ке се 
реализираат во тековната недела. 

-Тековни активности 
 
Одделение за човечки ресурси 
Од страна на Раководителот на одделението беше дадено известување за тековните 

активности реализирани во претходната недела, како и планирани активности кои ке се 
реализираат во тековната недела. 

-Тековни активности 
 
Одделение за правни и општи работи 
Од страна на Раководителот на одделението беше дадено известување за тековните 

активности реализирани во претходната недела, како и планирани активности кои ке се 
реализираат во тековната недела. 

-Во текот на денот да се достави писмен извештај до Градоначалникот со име и 
презиме на доставувачите кој колкав број има земено и доставено решенија за данок на имот 

-До крајот на неделата конечни резултати за доставување на решенија за данок на 
имот    

-Комисијата за управување на градежно земјиште да распише јавен оглас за продажба 
на земјиште во сопственост на СРМ а кое е предвидено во Програмата за продажба на 
градежно земјиште 

-Да се изготви Решение за формирање на комисија за   управување на градежно 
земјиште на општина Крива Паланка 

Одделение за инспекциски надзор 
Од страна на Раководителот на одделението беше дадено известување за тековните 

активности реализирани во претходната недела, како и планирани активности кои ке се 
реализираат во тековната недела. 

 
-Тековни активности 
 

 
 



 
 
 
 
ЈП Комуналец 
Од страна на Директорот беше дадено известување за тековните активности 

реализирани во претходната недела, како и планирани активности кои ке се реализираат во 
тековната недела. 

 
           -Бетонските остатоци да се отстранат од Градскиот стадион , а потоа да се изврши 
косењето на тревата да се стави како преоритет за да биде завршено до 06.08.2019 година 
          -Редовно да се врши надгледување од страна на  раководителите  дали работниците ги 
извршуваат дадените обврски 
          -Да се пуштат опомени за неплаќање на водата 
          - Екипа од ЈП Комуналец со Испекторот Зоран Павловски и претставник од месната 
заедница да излезат на лице место за да ги разгледаат условите за водоводот во с.Станци 
дали има можност за преземање од страна на ЈП Комуналец 
          -Ако има услови за преземање на водоводот да се поднесе барање од Месната 
заедница за преземање на водоводот. 
           -Да се направи налог за преглед на локации за проширување на отпад за собирање на 
смет за да може како предлог точка на дневен ред да биде ставена на совет на општина 
          -Да се направи акција на миење на улиците пред почетокот на Фолклорниот фестивал 
          - Тековни активности 
            

ЛУ Градски Музеј 
           
 
  
30.07.2019 година, Крива Паланка 
 
Изготвил: Клара Стевановска 
 
 


