ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 15.09.2014 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.
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 дописот од Министерството за економија за концесија во с. Луке општината да даде мислење.
Согледувањето да биде извршено од страна на Никола Граматиков, Добривој Николовски и Душко Арсовски и да
се достави до одделение за финансии за повратен одговор.15.09.2014
Да се продолжи крпење на ударните дупки низ општината. Никола Граматиков 15.09.2014
Да се организира состанок со населението за канализирање на атмосферската вода на улицата Наско
Тамбурков за спроведување на вода до Скрљавски Дол. Никола Граматиков и Томе Тодоровски 15.09.2014
Фишеата да се пополнат од страна на надлежните институции по области и да се достават до Никола
Граматиков. Фишето за Бојанов Дол да се финализира до 30.09.2014 г. Никола Граматиков и други раководители
15.09.2014
До наредниот колегиум да се даде предлог и скица за средување на атмосферската вода кај Лозаново
Никола Граматиков и Томе Тодоровски 15.09.2014
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 пренесено
од претходниот колегиум.
Да се средат инсталациите на плоштадот пред Општината Карпошово Востание Никола Граматиков
15.09.2014
Да се контактира со Надзорот и изведувачот во врска со канализацијата во с. Мождивњак и да се поднесе
барање за продолжување на рокот. Душко Арсовски и Никола Граматиков 15.09.2014
За манастирската патека по добиената согласност од страна на министерството да се продолжи со
потребните активности - ревизија на проектот и слично Никола Граматиков 15.09.2014
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се контактира и оствари средба со агенцијата за туризам и да се подготви презентација на студијата за
туризам . Да се опфти Манастирскиот комплекс, Испосницата во с. Градец и други локалитети и за истите да се
контактира за да се вметнат во туристичката мапа на Р. Македонија Добривој Николовски и Душко Арсовски
15.09.2014
Во врска со проектот за сообраќајна сигнализација да се достави до Министерството за внатрешни работи
и под добивање на повратен одговор да се предвиди како точка на дневен ред на советот на Општината Добривој
Николовски 15.9.2014

Во врска со утврдувањето на локациите за зградите да се даде описот на постапката , роковите и
парамтери за зградата број на катови , борој на станови, решавање на паркирањето и слично Добривој
Николовски 15.9.2014
Да се распише 8-мо Октомвриската Награда Биљана Тасевска Игор Додевски и Јаготка Николовска
15.09.2014
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Да се среди Мала Сала и да се донесе масата од Противпожарното. Јаготка Николовска 15.9.2014
Да се направи согледување во каква состојба е канцеларискиот материјал биро шкафови , столови и
слично
Од страна на сите одделенија, раководителите да назначат лице кое ќе учествува во архивирање на
материјалот кој произлегува од работењето на општината. Да се контактира со Државен Архив во врска со планот
и активностите за архивирање и да се отпочне постапката. Јаготка Николовска 15.09.2014
Да се подготви Меморандум до Генерален Секретаријат на Владата на Р. Македонија за изработка на
ДУП Десен Брег на Крива Паланка Игор Додевски 15.09.2014
Седницата на Советот на Општина Крива Паланка да се презакаже за 30.09.2014 Биљана Тасевска и
Јаготка Николовска 15.09.2014
Одделение за инспекциски надзор
Да се продолжи со активностите за чистење на пропустите Бранко Велиновски 15.09.2014
Да се организира настанот Денови без возила Бранко Велиновски 15.09.2014
Одделение за финансиски прашања
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Во координација со одделение за финансии да се пријават приходи и расходи и да се назначи контакт
лице од општината Душко Арсовски и Татјана Ѓеоргиевска 15.09.2014
Да се даде предлог за настани за 8-ми Октомври Душко Арсовски 15.09.2014
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се излезе на лице место и да се предолжи средување на атмосферската вода од Лозаново
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Да се даде согледување и предлог за организирање на копаничарска школа. Драган Величковски
15.09.2014 година
Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Татјана Ѓоргиевска
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
Драган Величковски

Крива Паланка 15.09.2014 година
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Јаготка Николовска
Никола Граматиков
Томе Тодоровски
Александар Ангелов

_______________
_______________
_______________
_______________

