ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 19.08.2014 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 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
Да се забврза постапкта со крпење на ударните дупки низ општината. Приоритети да се дадат на
Централното градско подрачје , Поголеми оштетувања на асфалтот низ општината, накај манастирот Св. Јоаким
Осоговски, да се види постаување на лежечки полицајци кај ОУ ЈОаким Крчовски и Партизан и други места по
спроведено согледување. Никола Граматиков 19.08.2014
Да се направи согледување и скица за асфалтирање на дворот на Општината Крива Паланка и да се
започне со поставување на инсталациите, да се постават решетките и да се среди влезот во архивата Никола
Граматиков, Добривој Николовски 19.08.2014
Да се отпочне со канализирање на атмосферската вода на улицата Наско Тамбурков за спроведување на
вода до Скрљавски Дол. Да се поднесе барање за јавна набавка на цевки. Да се даде приоритет на оваа
активност. Шахтите за канализацијата да ги изврши ЈП Комуналец. Александар Ангелов 19.08.2014
Проектот за Бојанов Дол да се достави до Одделение за урбанизам и да се води постапката за одобрение
за градба Александар Ангелов и Добривој Николовски 19.08.2014
Да се направи согледување и проект за канализирање на водата од Лозаново Александар Ангелов
19.08.2014
При нарачка на проекти за изградба на патишта и улици да се предвиди патот кон с. Трново од Црквата до
Школото. 19.08.2014
При спроведување на нова јавна набавка за проектирање на улици да се предвиди и проектирање на
сообраќајна сигнализација. 19.08.2014
Бекатон плочите од Општината да се наредат на пазарската патека Александар Ангелов 19.08.2014
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се спроведе надзор над Административно деловниот објект Добривој Николовски 19.08.2014
Да се даде известување до каде е постапкта за манастирската патека Добривој Николовски 19.8.2014
Да се даде приоритет и да се забрз спроведување на постапките за утврдување на локации за изградба на
зграда. Добривој Николовски 19.08.2014
Во координација со ЈП Комуналец да се отпочне со одбележување на хоризонтална сигнализација.
Добривој Николовски и Томе Тодоровски 19.8.2014
ДА се даде приоритет на постапките за издавање на одобренија за градење за Минихидроцентралите .
Добривој Николовски и сите раководители. 19.08.2014
Да се разгеда и предложи решение за уредување на Школото во с. Градец. Добривој Николовски
19.08.2014
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:

За проектот за канализациона мрежа во с. Мождивњак издадено е одобрение за градење. Игор Додевски
и Добривој Николовски 19.08.2014
За месноста Бори, Контактирано е со странките – наследници за физичка делба по издавање на
решението од Одделението за финансии ќе се спроведе постапката за упис во катастарот, по што следува
комплетирање на вештачењето и спроведување на судска постапка за делба Игор Додевски и Добривој
Николовски. 19.08.2014 година
Одделение за инспекциски надзор
Одделение за финансиски прашања
Да се продолжи со активности околу наплаќање на такса пред деловен простор . Татјана Ѓеоргиевска
19.08.2014
Да се разгледаат услови , начин и постапка за издавање на деловен простор сопственост на општината
Татјана Ѓеоргиевска 19.08.2014
Да се обезбедат податоци од Здружението на Возачи и МВР за регистрирани возила во Крива Паланка во
врска со наплата на таксата. Татјана Ѓеоргиевска 19.08.2014
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се пушти допис до Бирото за регионален развој за појаснување во врска со проектирањето на улиците
и локални патишта. Душко Арсовски 19.08.2014
Да се направи согледување кои прокети се изготвени а кои треба да се подготват и да се даде
известување до Градоначалникот 19.08.2014
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Работата за поправка на канализајата кај Житен Магацин е завршена. ТОме Тодоровски 19.08.2014
По завршување на приоритетните активности да се испратат работниците за работа на куќата во Калин
Камен Томе Тодоровски 19.08.2014
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Да се подготви промоцијата на книга Лето на култура и уметност за понеделник 19.08.2014 година заедно
со пресот за Џој Фест . Драган Величковски 19.08.2014 година
Изготвил И. Додевски
Крива Паланка 19.08.2014 година
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_______________
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