ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ

Колегиумот е одржан на ден 4.7.2011 година во 9.00 часот во кабинетот на
Градоначалникот.
Присутни : Градоначалник Арсенчо Алексовски, Раководител на Одделение за правни
и општи работи Јаготка Николовска, Раководител 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 изградба и одржување на комунална инфраструктура Александар Ангелов,
Раководител на Oдделение за инспекциски надзор Бранко Велиновски, Директор на ЈП
КОМУНАЛЕЦ Цане Николовски, Советник Никола Граматиков и Советник Игор Додевски .
Дневен ред :
- Разгледување на реализација на тековни задолженија
- Дискусија и Насоки за реализација на задолженија
- Разно
ЗАКЛУЧОЦИ
Одделение за правни и општи работи:
Да се подготви иницијатива до Генерално Собрание на ЗЕЛС и до Претседател на Влада
на Р. Македонија со предлог дел од средствата за маркирање на огревно дрво да се доделат на
Општина, а ќе бидат наменети за одржување на патишта и др.потреби. Вторник 5.7.2011/ Игор

Додевски
Седница на Советот на општина Крива Паланка да се закаже за 15.07.2011 година
/Биљана Тасевска.
Спроведување на лицитација за продажба на предмети кои произлегле од реновирање
на школите петок 8.7.2011/ Комисија
Да се даде согледување на состојбата на формираните комисии во општина Крива
Паланка вторник 5.7.2011/ Јагода Николовска.
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
За запознавање на населението со можноста за легализација на бесправно изградени
објекти да се формираат и да се обучат работни групи кои ќе извршат презентирање на
потребните активности и дејствија што треба да се преземат за легализација на објектите и за
пополнување на барањата за легализација. Во работните групи да бидат ангажирани

Комуналните редари, доставувачите, а по потреба и волонтери. Рок за извршување на
насоките 04.07.2011 година, Координација со одделение за инспекциски надзор и одд за општи
и правни работи.
За теренската работа по поднесените барања за легализација да се активираат и
замениците на комисијата за увид на лице место. Континуирано според потребите/

Заменици членови на Комисија
Да се изврши согледување и парцелизација на Државно и општествено земјиште кое
би можело да се намени за изградба на семејни куќи. 4.7.2011 г
Да се утврдат фирми кои имаат овластувања за изработка на програма во врска со
времени објекти, да се започне постапка за донесување на програмата и за седница на Совет
да се даде предлог одлука за наплата на такса од времени објекти. 10 дена пред одржување на

седница на совет.
-

Известување за состојбата за изработка на урбанистичките планови
Да се оствари контакт со Министерство за образование во поглед на изградбата на
ученичка сала во склоп на ОУ Ј.Крчовски , да се оствари контакт и со изготвувачот на проектот
и да се даде информација за состојбата. 4.7.2011 / координација Душко Арсовски и Добривој

Николовски.
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци
и имот
За поставувањето на тезги да се утврди колку е надоместокот кој се исплаќа за
користење од страна на субјектите, да се проверат законските лимити како и праксата во
други општини и да се даде предлог за утврдување на реален надоместок, да се подготви
предлог Одлука на Совет. Рок за реализација среда 6.7.2011./ 10 дена пред одржување на
седница на совет. (координација со одделение за инспекциски надзор и комунална
инфраструктура)
За наредната седница на Совет на општината са се направи согледување на износот на
кирија која се исплаќа за закуп на општински имот во координација со одд за општи и правни.
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
- Состанок со Градоначалникот во врска со организирање на Меѓународниот Театарски
Фестивал на 4.06.2011 / Антонио Давитковски
Да се изготви допис до Министерството за образование за потребата од помош во
дополнителни средства за реновирање на школите Среда 6.7.2011 / Душко Арсовски
Да се утврди спецификацијата за потребата од компјутери понеделник 4.7.2011
Да се преземат активности за реализација на Краиште 2011 година. континуирано
Да се организира состанок кај Градоначалникот со Директорот на УД Боро Менков и
врз основа на заклучоците да се поднесе Барање до Агенцијата за одземени предмети 4.7.2011/

Директор, Душко Арсовски, Јасминка Ангеловска
Да се направи согледување и да се подготви барање за потребни кревети, душеци и
друго. -//Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се утврди состојбата со рокот предвиден во договорот за изготвување на проектите
од ИПАРД програмата од страна на економски оператори, доколку постои пробивање на

рокот да се достави известување .4.7.2011/ Александар Ангелов координација со Биљана

Тасевска

Во соработка со градежната инспекција да се пушти писмено известување до
населението заедно со скица во врска со одбележување на речното корито за отстранување на
нелегалните објекти. Итно / координација со Бранко Велиновски и Коста Пеевски
Известување дека е извршено поставување на шасијата на Скрљавски Дол
Да се подготви спецификација за потребните сообраќајни знаци и истите да се нарачат.

Никола Граматиков
За поголема безбедност во сообраќајот да се постави ограда кај градинката
“Детелинка“ во текот на неделата/ Александар Ангелов во координација со Комуналец
Да се контактира со избраниот економски оператор во поглед на започнување на
работата за асфалтирање на новиот крак на ул. Св. Јоаким Осоговски. 4.7.2011
Да се изготви ургенција за чистење на пропустите до Агенција за државни патишта во

текот на неделата/ Александар Ангелов
За слевањето на атмосферска вода кај Осички мост да се даде предлог решение за
нејзино канализирање/ регулирање. До среда 6.7.2011
Пресметка за надоместок за уредување на градежно земјиште (1995 – одобрение за
градење, 2006 одобрение за употреба,2011 според сегашна состојба) да се изготви до Вторник
5.6.2011 година./ Александар Ангелов
Да се заврши со изготвувањето на фишеата и да се аплицира. Да се определи лице за
пополнување на фишеата на англиски јазик. Итно/ Никола Граматиков и Методи Додевски
Да се види за изработка на следните проекти да се изготват фишеа и да се аплицира со

канализација с.Мождивњак, секундарна мрежа Конопница, реконструкција на водоводна
мрежа во Конопница, канализација од нас. Маневци до Дом на култура- Дурачка Река ,
канализација с.Жидилово
Да се даде известување за бројчана состојба на предметите кои произлегле од
реновирање на училиштата (ќерамиди, прозори врати и друго) до комисијата за продажба на
предмети среда 6.7.2011/ Стевче Христовски
Согледување на состојбата на општински имот , доколку одреден имот не е впишан да
се поведе постапка за легализација на истиот. Тековно со внимание да не се пропушти рокот

за поднесување на барањето Александар Ангелов во координација со одд за општи правни р.
Активности во врска со школите кои не се употребуваат , разгледување на можноста од
нивно адаптирање и сместување на семејства се до нивното повторно ставање во употреба.

Сите одделенија, Директори на училишта, ЦСР
Да се изврши проценка на караулите. Комисија
Одделение за инспекциски надзор
За реализација на активностите во врска со легализација на бесправно изградените
објекти да се известат Комуналните редари. 4.7.2011
Да се контактира со други општини за начинот на регулирање за наплаќање на такса/
надоместок за времени објекти и за поставување на тезги 4.7.2011 координација со одд.

Финансии

Во врска со увидот на лице место за патот во с. Подржикоњ е дадено известување за
состојбата со предлог да се изврши Увид од страна на Геометар за околчување на патот според
катастарски подлоги.

Да се контактира со Центар за социјални работи за доделување на луѓе за
расчистување на шеталиштето, патот накај Манастирот Св. Јоаким Осоговски и на други места
каде има потреба . 4.7.2011
Да се утврди бројчана состојба на потребени поклопци за шахти и да се даде
спецификација предлог за јавна набавка. 4.7.2011

ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се отпочне со поставување на бекатон плочи на тротоарот на ул. Св. Јоаким
осоговски и во Паркот.
Да се види за прочистување на шахтите на магистралата во соработка со Одд. за
комунална инфраструктура.
Да се финализира постапкта за прием на донацијата на возило за отпад
Игралиштето во с. Конопница – маала Трнци да се измери и да се постави мрежа до
крајот на неделата
До крајот на наредната недела да се подготви план за поставување на 20 чешми.
Да се утврди цената за изработка на маси за пинг понг. 4.7.2011

Изготвил
И. Додевски
Душко Арсовски
Александар Ангелов
Добривој Николовски
Бранко Велиновски

Крива Паланка 4.7.2011 година

_______________
_______________
_______________
_______________

Јаготка Николовска
Татјана Ѓоргиевска
Цане Николовски

_______________
_______________
_______________

