ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 11.05.2015 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 правни и
општи работи Јаготка Николовска, 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 изградба и одржување на комунална инфраструктура Никола
Граматиков, Директор на ЈП Комуналец Крива Паланка Томе Тодоровски , Советник Александар Ангелов,
Советник Игор Додевски, Виш Соработник Биљана Тасевска .
Дневен ред :
Разгледување на реализација на тековни задолженија
Дискусија и Насоки за реализација на задолженија
Разно
ЗАКЛУЧОЦИ
Се обврзуваат сите одделенијата во Општина Крива Паланка, Јавното претпријатие Комуналец и
останатите институции, до одделението за општи и правни работи, да ги доставуваат материјалите за
седница на Советот на Општина Крива Паланка, најкасно 2 недели пред одржување на седница на
Советот на општина Крива Паланка.
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Документацијата доставена со Меморандумот до Генералниот Секретаријат при Владата на Р.
Македонија во врска со Свлечиштето на патот Крива Паланка - с. Станци да се предаде на
Градоначалникот за закажаната седница за 13.05.2015 година. Игор Додевски и Никола Граматиков.
11.05.2015 година
Дадено известување дека стената во с. Конопница ќе биде завршена наскоро по што работниците
ќе бидат распоредени на прочистување на патот накај манастирот и други места. Никола Граматиков
11.05.2015
Да се тампонира и да се преземат други активности за патот накај Манастриот Св. Јоаким
Осоговски и во с. Узем. Никола Граматиков 11.05.2015
Да се контактира со надлежните институции во врска со проектите канализација - Бојанов Дол,
водоснабдување на Висока Зона Лев Брег, водоснабдување во с. Луке и Азбестно Цементни Цевки.
Никола Граматиков 11.5.2015
Да се подготви документација во врска со натанатите штети. Александар Ангелов 11.05.2015
Со надлежните институции да се организира состанок и да се разјаснат сите прашања за
проектите со кои ќе се аплицира. Никола Граматиков 11.05.2015
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се прибави потребната документација за Црквата. Во врска со урбанистичките планови да се
обезбедат документи за Урбаните Блокови, да се продолжи со постапката за Општите акти за селата.
Добривој Николовски 11.05.2015 г.
Во врска со локациите за поставување на мостовите да се обезбедат ажурирани геодетски
подлоги Добривој Николовски 11.05.2015 г.
За повеќенаменското игралиште во с. Конопница да се забрза постапката за обезбедување на
геодетски елаборат и елаборат за заштита на животната средина за издавање на одобрение Добривој
Николовски 11.5.2015
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:

Да се подготви писмо во врска со извршениот увид на караулите и да се достави до надлежните
институции. Игор Додевски и Александар Ангелов. 11.05.2015 година
Одделение за инспекциски надзор
Да се подготви годишна програма за планот за управување со отпад. Бранко Велиновски 11.5.2015
година
Да се направат консултации и да се даде известување во врска со користење на песокот од
речното корито. Бранко Велиновски. 11.05.2015
Известување дека за Планот за заштита од поплави се чека согласност од надлежните
институции. Да се контактира до каде е постапката. Бранко Велиновски 11.05.2015
До сопствениците на објекти и простор во кругот на поранешната фабрика Карпош да се пуштат
ургенции. Бранко Велиновски 11.05.2015
Одделение за финансиски прашања
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
Да се задолжи компјутерската опрема. Душко Арсовски и Слаѓана Мицевска 11.05.2015
Пренесено од претходниот колегиум. Во врска со грантот од 2.7 милиони денари да се определи
проект кој ќе се реализира. Душко Арсовски, Никола Граматиков и Добривој Николовски 4.5.2015
Да се разјасни начинот на искористување на средствата доделени од Бирото за регионален
развој. Душко Арсовски 11.5.2015 година
Да се водат подготовките за Џип релито, Златно Славејче , МФФ Св. Јоаким Осоговски и други
манифестации. Душко Арсовски 11.05.2015
Да се види за обезбедување на проектот за мини голф Душко Арсовски 11.5.2015

ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се подготват потребните документи во врска со камионот, подигнат од Агенцијата за
управување со одземен имот. Томе Тодоровски 11.5.2015
Да се продолжи со активностите во врска со уредување на просторот на речното корито под
паркот да се постави водоскок и водена завеса од мостот, како и да се регулира канализацијата и
поставување на јавен тоалет. Томе Тодоровски 11.5.2015
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Изготвил И. Додевски
Крива Паланка 11.5.2015 година

