ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 09.09.2014 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 правни и општи работи
Јаготка Николовска, Раководител на одделение за финансиски прашања Татјана Ѓоргиевска, Раководител на
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина Добривој Николовски, Раководител на
одделение за инспекциски надзор Бранко Велиновски, Директор на ЈП Комуналец Крива Паланка Томе
Тодоровски , Директор на ЛУ Градски Музеј Драган Величковски, Советник Александар Ангелов и Советник Игор
Додевски, 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 забврза постапкта со крпење на ударните дупки низ општината. Дадено известување за
досегашното санирање во Централното градско подрачје , Поголеми оштетувања на асфалтот низ општината,
накај манастирот Св. Јоаким Осоговски. По спроведено согледување да се продолжи со активностите. Никола
Граматиков пренесено од претходниот колегиум.
Да се отпочне со канализирање на атмосферската вода на улицата Наско Тамбурков за спроведување на
вода до Скрљавски Дол. Да се изврши мерење Блаже Илиевски и да се изготви скица Стевче Христовски. Од
одделението да се направи согледување и план за работа . Со ЈП Комуналец да се изготви регулирање на
заедничко вложување. По набавка на цевките да се отпочне со реализацијата. Никола Граматиков и Томе
Тодоровски 09.09.2014
За Проектот за Бојанов Дол е издадено одобрение за градба по неговата правосилност да се пристапи кон
корекции на фишето од страна на Комисија (Добривој Николовски, Никола Граматиков , Александар Ангелов) која
ќе ја среди документацијата. Целокупната постапка да се заврши до крајот на неделата. 09.09.2014
Да се даде предлог и скица за средување на атмосферската вода кај Лозаново Никола Граматиков
09.09.2014
Во Стара Чаршија да се среди канализацијата кај Стојчо и од страна на градежниот инспектор да се
преземат активности во врска со куќата склона кон рушење. Никола Граматиков и Бранко Велиновски 09.09.2014
Од страна на тим на Општината за потребите од евиденција на општината да се изврши премер на
бараките, состојба на објектите и просториите и други потребни податоци. Никола Граматиков 09.09.2014
Во врска со канализацијата во с. Мождивањак во текот на неделата да се одржи состанок 09.09.2014.
Никола Граматиков
Да се контактира со изведувачите на проектите за плоштадот Карпошово Востание и канализацијата во с.
Мождивњак да ги завршат активностите водејќи сметка за крајните рокови.
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се спроведе надзор над Административно деловниот објект Добривој Николовски пренесено од
претходниот колегиум
Да се одржи состанок во врска со изготвување на ДУП кај комплексот фабрики кај Грамаѓе. 09.09.2014
Да се даваат известувања до каде е постапката за манастирската патека. Добривој Николовски
09.09.2014
Да се направи согледување за состојбата на вертикалната сигнализација во Градот Добривој Николовски
09.09.2014

Да се даде приоритет и да се забрза спроведување на постапките за утврдување на локации за изградба
на зграда. Добривој Николовски пренесено од претходниот колегиум
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
До одделението да се направи согледување и да се дадат предлози / барања за јавни набавки од
надлежност на одделенијата. Сите раководители и Биљана Тасевска 09.09.2014
Да се распише конкурс за доделување на 8-мо Октомвриската Награда Биљана Тасевска 09.09.2014
На колегиумот е презентирана новата постапка за јавни набавки Биљана Тасевска 09.09.2014
Во соработка со одделението за финансии да се изготват Решенија за наплата на такси пред времените
објекти. Доставата да се изврши во соработка со Бранко Велиновски. 09.09.20014
Од страна на сите одделнија и ЈП Комуналец да се направи согледување за компјутери кои можат да се
дадат како донација. Да се води сметка истите да се во исправна состојба и функционални.Сите одделенија
Седница на советот на Општина Крива Паланка да се закаже за 26.09.2014 , координација за 19.09.2014
година. Јагода Николовска и Биљана Тасевска 09.09.2014
Одделение за инспекциски надзор
Да се продолжи со активностите за чистење на пропустите Бранко Велиновски 09.09.2014
Одделение за финансиски прашања
Да се разгледа за поставување на софтвер за продажба на движни ствари сопственост на општината
Татјана Ѓеоргиевска и Слаѓана Мицевска 09.09.2014
Во врска со продажба на градежното земјиште да се донесе програма во која ќе бидат предвидени
парцели за продажба и да се стави како точка на дневен ред на Советот на општината 09.09.2014
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија

ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се продолжат активностите за изградба на пазарската патека Томе Тодоровски 09.09.2014
Кај споменикот на дипломатот Крстевски да се уреди просторот Томе Тодоровски 09.09.2014
Да се среди канализацијата позади градскиот парк и кај пешачкиот мост под населба Илинден поврзување
со Бегови Бавчи. Томе Тодоровски 09.09.2014
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Да се одржи состанок и кординација во врска со почетокот на Театарскиот Фестивал . Драган Величковски
09.09.2014 година
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Татјана Ѓоргиевска
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
Драган Величковски

Крива Паланка 09.09.2014 година
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Јаготка Николовска
Никола Граматиков
Томе Тодоровски
Александар Ангелов
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