ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 08.06.2015 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 урбанизам,
сообраќај и заштита на животна средина Добривој Николовски Раководител на одделение за финансиски
прашања Татјана Ѓеоргиевска, 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, 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
Потребната документација во електронска форма да се собере и Административниот деловен
објект Мала зграда да се запише во Агенцијата за катастар на недвижности. 8.6.2015
Дадено известување за состојбата со документацијата за проектите за канализација во с.
Длабочица, С. Мождивњак и Дурачка Река, за локалниот пат во с. Жидилово, во врска со патот Ловечка
Куќа – Езерце да се изготви и предаде предмер пресметка, и да се изготват елаборати за локален пат во
с. Жидилово, Пат накај Манастир (Руски ПАт) и мв. Калин Камен 8.6.2015
Да се нарача изготвување на проект за инфраструктура и услови за планирање на просторот за
локалниот пат Трново – Црква Никола Граматиков 8.6.2015
Да се започне со крпење на ударни дупки и санација на улици од Среда 10.6.2015 година Никола
Граматиков 8.6.2015
Со Светска Банка да се контактира за проектит Белевски Дол за водостопанска согласност.
Никола Граматиков 8.6.2015
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се даде произнесување од страна на внатрешниот надзор по однос на завршниот извештај и да
се достави до надзорниот орган за зградата Административен деловен објект. Добривој Николовски
8.6.2015
Да се контактира со Агенцијата за млади и спорт за активностите во врска со Повеќенаменското
игралиште во с. Конопница Добривој Николовски 8.6.2015
Да се започне со обележување на пешачките премини и друго на територијата на општината
Крива Паланка Добривој Николвоски 8.6.2015
Пренесено од претходниот колегиум. Изработката на општите акти е во тек, дадено е известување
за Повеќенаменското игралиште во с. Конопница Добровој Николовски 26.5.2015
Да се забрза постапката за поднесеното барање за црквата . Добривој Николовски и Александар
Ангелов пренесено од претходниот колегиум
Во врска со локациите за поставување на мостовите да се обезбедат ажурирани геодетски
подлоги Добривој Николовски пренесено од претходниот колегиум
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Да се закаже седница на Советот на Општина Крива Паланка за 29.06.2015 година. Координација
за 22.6.2015 година , а матријалите за седницата да се предадат до одделението за општи и правни
работи до 17.6.2015 година

Да се набават и сменат знамињата поставени во градот. Јаготка Николовска и Бранко Цоневски
8.6.2015
Одделение за инспекциски надзор
Да се контактира со Министерство за животна средина и просторно планирање за отстранување
на наносите од песок од критичните места . Бранко Велиновски 8.6.2015
Да се даде известување за постапката за Годишната програма за планот за управување со отпад и
за Планот за заштита од поплави. Бранко Велиновски 8.6.2015 година
Со сопствениците на објекти и простор во кругот на поранешната фабрика Карпош да се
контактира во врска со поднесните ургенции. Бранко Велиновски 8.6.2015
Дасе задолжи комуналниот иснпектор да даде известување за користење на гаражи, рекламни
табли Бранко Велиновски и Зоран Павловски 8.6.2015
Одделение за финансиски прашања
Да се организира состанок во врска со користење на простор пред деловни објекти на
територијата на Општината Татјана Ѓеоргиевска и Добривој Николовски 8.6.2015
Да се даде известување за активноста за Решенијата за данок на имот и Комунална Такса Татјана
Георжиевска 8.6.2015
До Градоначалникот на колегиумите , да се доставуваат известувања за:
продажбата на градежното земјиште,
состојбата со степенот на реализација на ажурирање на Данокот на имот.
состојбата со степенот на наплатата на Данокот на имот и комунална такса како и
прочистување на должници. Татјана Ѓеоргиевска 11.05.2015
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Апликациите за проектите со кои ќе се аплицира да се подготват од страна на одделението Душко
Арсовски 8.6.2015
Да се даде известување за стратешкиот план на Крива Паланка Душко Арсовски 8.6.2015
Златно славејче да се организира за Сабота 13.6.2015 година. Да се пуштат потребните
известувања до надлежните институции Душко Арсовски 8.6.2015
Да се разгледа за аплицирање за проекти за развој на туризмот и да се контактира со Центарот за
развој на СИПР. Душко Арсовски 8.6.2015
ЈП КОМУНАЛЕЦ
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Изготвил И. Додевски
Крива Паланка 8.6.2015 година

