ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 28.10.2014 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 изградба и одржување на комунална инфраструктура Никола
Граматиков, Раководител на одделение за инспекциски надзор Бранко Велиновски, Директор на ЈП Комуналец
Крива Паланка Томе Тодоровски , Директор наЛУ Градски Музеј Драган Величковски, Советник Александар
Ангелов, 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
Проектите за Дурачка Река Пат канализација и уредување на речното корито да се реализираат по фази.
Да се направи согледување и да се достави предлог до градоначалникот. Да се контактира со изведувачот на
проектот за предвидување на канализациона мрежа накај затворот. Да се излезе на лице место да се направи
согледување и да се даде известување до Градоначалникот. Александар Ангелов 28.10.2014
Со проектите кои се разгледани од министерството за животна средина да се аплицира(Бојанов Дол, над
Житен Магацин, Дурачка Река Длабочица . Да се види дали има проекти , дали треба да се уредат, ако нема
проект да се нарача. Никола Граматиков и Александар Ангелов 28.10.2014
Проектите за ул. Кочо Рацин, МалиновоЛојзе и за с. Тлменци да се разгледаат за аплицирање и да се
даде согледување до Градоначалникот . Никола Граматиков 28.10.2014
Да се даде известување за проектот Бабин Дол и манастирската патека Никола Граматиков и Добривој
Николовски 28.10.2014
За Проектот за патот во с. Жидилово да се контактира со изготвувачот и да се извршат потребните
корекции пренесено од претходниот колегиум Никола Граматиков
За проектот за Азбестно Цементни цевки да се види за изработка на ревизија на проектот.
Проектот Бојанов Дол да се испрати до Антонио Давитковски и Драган Величковски за англиски превод
Никола Граматиков28.10.2014
Да се постават лежечките полицајци. Никола Граматиков и Александар Ангелов 28.10.2014
Да се направи проект за Лозаново и да се види за патот кај Мезовски Ливади Никола Граматиков
пренесено од претходниот колегиум.
Да се нарача изработка на проект за регулација за дол кај Житен магацин, Мини Дол и Домачки Дол.
Александар Ангелов 28.10.2014
Да се види за поставување на шахтата на ул. Осоговска. Никола Граматиков и Томе Тодоровски
Да се заврши канализацијата и да се асфалтира во Стара Чаршија кај Стојчо. Никола Граматиков
28.10.2014
Во врска со Акцијата за чистење на речните корита да се подготвува извештај. Да се подготви динамички
план и да се достави до нареден колегиум. Томе Тодоровски и Александар Ангелов. 28.10.2014
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се контактира во врска со спортската Сала кај ОУ Јокаим Крчовски Добривој Николовски 28.10.2014
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Седница на Советот на Општина Крива Паланка да се закаже за 14 Ноември, координација за 7 Номеври .
Биљана Тасевска и Јагода Николовска 28.10.2014

Да се распишат јавни набавки за осигурување, телевизија и осигурување на возила. Биљана Тасевска
28.10.2014
Одделение за инспекциски надзор
За ден на дрвото е определен 17 Ноември . Да се организира настанот. Бранко Велиновски 28.10.2014
Во врска со чистењето на песочни наноси во речното корито во градското подрачје да се проучи и да се
направи компаративна пракса со другите општини каков вид на документ е потребен за вршење на ваквата
активност. Да се исчистат преостанатите 9 пропусти. Бранко Велиновски Добривој Николовски 28.10.2014
Одделение за финансиски прашања
Пренесено од претходниот колегиум
Да се нотираат сите прашања во врска со проблемите со градежно земјиште за престојниот состанок со
Директорот на катастарот. пренесено од претходниот колегиум
До градоначалникот да се достави предлог за организација на продажбата на градежното земјиште ,
споредбена пракса со други општини Татјана Ѓеоргиевска пренесено од претходниот колегиум.
Да се направи ребаланс на буџетот. Да се види за донесување на програми за работа од секое одделение
Татјана Ѓеоргиевска и сите раководители 13.10.2014
Да се види за кредитот за проектите за школите. Татјана Ѓеоргиевска 13.10.2014
Да се определи почетна цена за закуп на просториите од страна на општинските проценители и да се
предвиди поставување посебни струјни броила за просториите. 13.10.2014
За изготвување на Буџетот да се земат во предвид одржување на Форумите на заедниците. Секое
одделение да ја претстави својата програма и да даде образложение на истата
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се продолжи со активностите во врска со проектот Одби работа на црно. Да се контактира со
надлежните институции за координација Душко Арсовски пренесено од претходниот колегиум
Да се даде известување за состојбата до каде изготвувањето на стратешкиот план на општина Крива
Планка. Да се дадат конретни предлози 28.10.2014
Да се контактира со министерство за овразование во врска со издавање на лиценци на градежни
работници 28.10.2014
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Дасе изготви и достави план за чистење на оџаци и да се офороми цена за услугата Томе Тодоровски и
Оловер Стојановски пренесено од претходниот колегиум
Да се контактира и да се види за набавка(донација) на половни возила за отпад пренесено од претходен
колегиум
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Записникот го водеше Биљана Тасевска. Изготвил И. Додевски
Душко Арсовски
Татјана Ѓоргиевска
Добривој Николовски
Бранко Велиновски
Драган Величковски

Крива Паланка 28.10.2014година
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