ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 07.05.2018 година во 09:00 часот во кабинетот на
Градоначалникот.
Присутни: Градоначалник - Борјанчо Мицевски, Раководител на Одделение за јавни
дејности, економски развој и информатичка технологија - Душко Арсовски, Претставник од
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина - Иван Велиновски,
Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура - Никола
Граматиков, Раководител на Одделение за човечки ресурси - Игор Додевски, Директор на ЈП
Комуналец - Миле Марковски, Директор на ЛУ Градски Музеј - Драган Величковски, Виш
соработник за јавни набавки и работа на совет - Биљана Тасевска и Советник за правни работи
и застапување - Мартин Николовски.

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
Информација во врска со текот на постапката за поставување на улично осветлување
на кејот од Крива Река и на магистралниот пат.
Информација во врска со испратен допис до ЕВН Македонија за изместување на
оштетен и небезбеден електричен столб кај м.в.Маневски Мост.
Известување во врска со тековните активности поврзани со расчистувањето на
постоечките свлечишта на локалниот патен правец с.Дурачка Река – с.Станци – с.Дренак и

задолжение за распишување на јавна набавка за поставување на нови габиони за превенција
на самите свлечишта.
Известување за тековни активности во врска со постапката за крпење на ударни дупки,
која како таква веќе е отпочната со избраниот изведувач и активностите се спроведуваат на
неколку локации.
Задолжение за отпочнување со активности за насипување и санација на неколку
локални селски патни правци и изготвување на список со конкретни локации и точен рок за
изведба, кој да биде доставен до ЈП Комуналец, Дине Трејд и КООП заради изведување на
активностите.
Задолжение за дефинирање на проекти од сферата на локалната инфраструктура и
комплетирање на потребната документација, а со цел аплицирање за истите преку МСИП.
Известување за динамиката и тековните проблеми во врска со изградбата на потпорни
стени на повеќе локации, со задолжение за придвижување на активностите и подобра
динамика при изградбата на истите.
Задолжение за итно санирање на оштетена калдрма на ул.„11-ти Октомври“ (кај Пучо).

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Задолжение за изготвување на спецификација за урбана опрема и распишување на
тендерска постапка за набавка на истата.
Известување во врска со поднесено барање од ЕВН Македонија за поставување на
урбана опрема за полнење на автомобили на електричен погон и неопходоста од донесување
на одлука од страна на Советот во врска со регулирањето на ова прашање и издавање на
потребното одобрение.
Информација за извидувањето на состојбата на терен и можноста за изградба на нов
пат илисанација на трасата кон с.Дурачка Река - м.в.Метов.
Информација во врска со одржана обука за ГИС.
Информација во врска со постапката за обележување на хоризонтална сообраќајна
сигнализација и динамиката на истата.
Задолжение за изработка на нов сообраќаен елеборат, заради воведување на зонско
паркирање.
Задолжение за итно и неодложно издавање на потребните одобренија за подготовка и
аплицирање на проектите за фотоволтаици во предвидениот рок за апликации.

Одделение за човечки ресурси
Информација во врска со постапката за објавување на јавен оглас за пополнување на
испразнето работно место - Шеф на возен парк.
Информација во врска со постапката за изготвување на правилник за систематизација
на работни места во ТППЕ Крива Паланка.
Информација во врска со постапката за објавување на интерен оглас за назначување на
раководители на одделението за финансиски прашања и одделението за урбанизам, сообраќај
и заштита на животната средина.
Информација во врска со активностите околу внесување на податоци за вработените во
електронскиот систем за внес на податоци.

Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Информација во врска со тендерска постапка за проектот Висока зона – Пешачка
патека кој што се имплементира преку ИПА програмата за прекугранична соработка со
Косово.
Известување во врска со нов проект за општокорисна работа, кој ќе се реализира преку
ова одделение и неопходноста од донесување на соодветна неопходна одлука на Советот на
Општина Крива Паланка заради имплементација на истиот.
Задолжение за подготовка на тендерска постапка за набавка на средства за огрев во
училиштата, но и за сезонско прскање против комарци.
Информација во врска со тековните активности
традиционалното „Џип Рели“, планирано за 24.05.2018 година.

околу

подготовката

на

Информација во врска со подготовката на манифестацијата по повод прославата на
Денот на Европа на 9-ти Мај и тековните активности за успешна организација на истата.
Известување во врска со постапката околу пријавување на кандидати на конкурсот за
избор на просветен работник на годината и работата на комисијата за евалуација на
пристигнатите документи.
Задолжение за организирање и одржување на состанок со директорите на основните и
средното училиште и директорот на НУ Центар за култура Крива Паланка во врска со
подготовката на свечената академија за прогласување на просветен работник на годината, со
термин за одржување на состанокот на 09.05.2018 година.

Задолжение за утврдување на термин за обука на бизнис секторот од подрачјето на
Општина Крива Паланка за искористување на средства преку ИПА програмите на ЕУ, која
обука да биде спроведена од страна на претставници на Стопанската комора на РМ.
Задолжение за свикување на состанок на претседателите на МЗ во ЛУ Градски музеј, а
во врска со тековни активности поврзани со самите месни заедници и условите за
кофинансирање на реализацијата на определени активности и проекти од значење за самите
месни заедници од страна на месните заедници и Општината.
Задолжение до ова одделение, а преку комисијата за формирање на совети на месните
заедници, да се иницира средба во МЗ Градец со цел да се предаде клучот од школото на
актуелното раководство на оваа месна заедница.

Одделение за правни и општи работи
Задолжение за подготовка на одлуки на совет за аплицирање преку СИПР до Биро за
регионален развој на проект за реконструкција на стариот пат кон Манастирот Св.Јоаким
Осоговски.
Задолжение за подготовка на одлука на совет за изместување на водоводна линија во
с.Узем, кај насипот на хидројаловиштето на РОЦ Тораница.
Задолжение за подготовка на спецификација за урбана опрема и распишување на
тендерска постапка за набавка на истата.
Задолжение за еднострано раскинување на договорите за закуп со Блашко Тасевски и
ЦОБЕ 2002 ДООЕЛ, поради неисполнување на договорните обврски.

ЈП Комуналец
Известување за тековното расчистување на речното корито и косење на трева
подрасната на локалните градски улици, со задолжение за зголемување на динамиката на
работење, искористување на сите ресурси и прекувремено работење за навремено извршување
на овие активности.
Информација во врска со состојбата со канализационите системи во Конопница,
Мождивњак и кај ресторан Облаче и тековните активности поврзани со истите, со задолжение
до Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура да стапи во контакт
со проектант за изработка на проект и пресметка на цената на чинење за канализациониот
ситем во с.Мождивњак.
Известување во врска со активностите за изместување на довод кај бараките на влезот
од градот во кои се сместени социјално загрозени семејства.

Известување во врска со отпочната постапка и тековни активности за замена на
азбестно цементни цевки, динамика на активностите и потенцијални проблеми со кои се
соочуваат на терен.
Разгледување на опции за изнаоѓање на адекватна солуција за изнајмување на
Градскиот стадион и Градскиот базен на трети лица, кои да стопанисуваат и да ги одржуваат
овие инфраструктурни објекти.

ЛУ Градски Музеј
Информација во врска со тековните активности околу подготовката на апликации за
проекти за енергетска ефикасност на ООУ Илинден и ЛУ Градски Музеј, преку поставување
на фотоволтаици, со напомена на крајниот рок за апликација – 11.05.2018 година.
Информација во врска со претстојна работилница во ЛУ Градски Музеј на ден
11.05.2018 година во 11 часот.
Информација во врска со претстојна изложба во ЛУ Градски Музеј на ден 10.05.2018
година во 11:30 часот.

Изготвил: Мартин Николовски – Советник за правни работи и застапување
Крива Паланка, 07.05.2018 година

