ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 27.06.2016 година во 9.00 часот во кабинетот на Градоначалникот.
Присутни : Градоначалник Арсенчо Алексовски, Раководител на одделение за изградба и
одржување на комунална инфраструктура Никола Граматиков, Раководител на одделение за
инспекциски надзор Бранко Велиновски, Раководител на одделение за финансиски прашања Татјана
Ѓеоргиевска, Раководител на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Добривој Николовски Раководител на одделение за човечки ресурси Игор Додевски, Директор на ЛУ
Градски Музеј Драган Величковски, , 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
Да се преземат активности со градежна машина Скип во Дурачка Река. Никола Граматиков
27.6.2016
Во врска со проектот Боголожин Дол да се обезбеди водостопанската дозвола за комплетирање
на документација за одобрение за градба. Да се водат активности во врска со проектите за долот во нас.
Гоц Делчев и Куков Дол. Пренесено од претходните колегиуми
Да се обезбедат податоци и да се распише јавна набавка за санирање на оштетени асфалтни
површини. Никола Граматиков и Биљана Тасевска 27.6.2016
Да се информира градоначалникот и колегиумот за текот и прогресот за проектите за изградба на
дел од канализација и водовод во село Конопница. Никола Граматиков континуирано
Да се даваат известувања за потрошена нафта наменета за чистење на речните корита и да се
изврши записничко преземање на нафатата. Да се скенира потпишаниот договор за нови количини на
нафта и да се испрати по електронска пошта. Никола Граматиков, Александар Ангелов, Томе Тодоровски
пренесено од претходните колегиуми
Проектот за ул. Кочо Рацин да се разгледа , да се утврди состојбата согласно на важечки
урбанистички план и реалната состојба на лице место и врз основа на тоа да се утврди кои активности
треба да се превземат и да се спроведат потребните постапки за да може со истиот да се аплицира при
наредниот повик. Никола Граматиков и Добривој Николовски пренесено од колегиум 13.6.2016
Од страна на сите одделенија да се види за потребни нови проекти кои треба да се изготват,
проекти кои треба да се корегираат или доработат со кои може да се аплицира по објавените повици.
Сите раководители пренесено од претходниот колегиум 13.6.2016
Да се даваат известувања за текот и прогресот на градбата за Повеќенаменско игралиште. Никола
Граматиков континуирано
Да се даваат известувања за текот и прогресот на проектот за реконструкција на Азбестно
цементни цевки. 30.5.2016
Да се преземат активности за средување на калдрмата на Цонев Рид, да се изврши увид на
останатите локални патишта – калдрми за потребата од нивна санација. Никола Граматиков пренесено од
претходниот колегиум 21.6.2016
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се направи усогласување со Агенцијата за катастар за катастарските подлоги. Добривој
Николовски.
Известувања за текот и прогресот на активностите во врска со изработка на УП документација за
Мандра – викенд населба, Калин Камен– викенд населба, Бари – викенд населба, УП за м.в. Царев Врв ,
УП и општи акти за с. Кркља м.в. Дервен. Добривој Николовски

Да се водат постапките и активностите за Генерален урбанистички план на К. Паланка, УП за
просторот кај спортската сала кај Мотел Македонија, УП за Осичка Маала, УП за нас. Илинден, УП за
централното градско подрачје и Пазарот и останати УП.
Од страна на ЈП Комуналец, Одделение за урбанизам и одделение за комунална инфраструктура
да се даде предлог за изградба на пат околу гробиштата. Добривој Николовски, Никола Граматиков и
Томе Тодоровски пренесено од колегиум 12.4.2016
Континуирано да се водат постапки за издавање на одобренија за градба на проектите со кои ќе се
аплицира и да се информира Градоначалникот за состојбата. Добривој Николовски и Никола Граматиков.
Континуирано.
Да се организира состанок со институции сместени во зградата на општината за определување на
паркинг за велосипеди.
Да се одредат локации за кошаркарски игралишта Добривој Николовски 27.6.2016
Одделение за правни и општи работи,
По приемот на потребната документација да се отпочне со подготовка на предлози за
експропријација за проектот замена на азбестно – цементни цевки. Јагода Николовска Игор Додевски
Валентина Димитровска 27.6.2016
Одделение за инспекциски надзор
Да се одржат состанок со институциите во врска со локациите за паркинг на влосипеди.
Александар Ангелов 30.05.2016
Да се набави легитимација за Александар Ангелов . 13.6.2016
Одделение за финансиски прашања
Решенијата за данок на имот и комунална такса да се подготват за достава до обврзниците.
Татјана Ѓеоргиевска Јагода Николовска 13.6.2016
Да се види за распоредување на комуналните трошоци за користење на просториите со
останатите институции во општината. Да се соберат сите потребни податоци да се даде предлог решение
и да се повикаат корисниците на простории во општината. Да се даде известување до институциите да се
поднесат барања за издвојување и поставување на сопствени електрични броила Татјана Ѓоргиевска и
Јаготка Николовска.пренесено од претходниот колегиум
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се даде известување во врска со програмата за Топол Културен бран . Душко Арсовски
06.06.2016
Одделение за човечки ресурси
Да се подготват Меморандуми за квартално информирање согласно на заклучоци на Владата на
Р. Македонија. Игор Додевски и Никола Граматиков 27.6.2016
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се даваат известувања за текот на градба на канализацијата с. Мождивњак. Внатрешен
надзор, Томе Тодоровски, Никола Граматиков 6.6.2016
Известување за текот и прогресот на активностите во врска со проектот Висока Зона Лев Брег.
Томе Тодоровски 13.6.2016
Да се дава известување за текот и прогресот на проектот за капелата. Томе Тодоровски и
Добривој Николовски пренесено од 23.2.2016
Известување за еластична ограда за потребите на општината.13.6.2016
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ
Изготвил И. Додевски
Крива Паланка 27.6.2016 година

