ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 08.08.2016 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 инспекциски надзор Бранко Велиновски, Раководител на одделение за
изградба и одржување на комунална инфраструктура Никола Граматиков, Игор Додевски,
Раководител во ЈП Комуналец Добри Јовановски 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
За помош на поплавените подрачја од невремето од 06.08.2016 година веднаш да се
организира испракање на тимови за расчистување на теренот од различен профил на работна
специјалност, Цистерна за вода , Пумпи, и други материјални средства потребни за работа и
да веднаш да се упатат за Скопје. 08.08.2016
Да се изврши прочистување на доловите (Домачки Дол, Куков Дол и др.) особено да се
води сметка за прочистување на деловите на приклучок под Магистралниот пат со Крива Река.
Да се соглед состојбата со решетките за атмосферска канализација на улиците, како и да се
изврши увид со согледување за расчистување на речните корита. Никола Граматиков и Бранко
Велиновски 08.08.2016
Да се санира мостот кај с. Узем. Никола Граматиков 08.08.2016
Да се види за исцрпување на нафтата од резервоарот. Никола Граматиков и Добри
Јовановски. 08.08.2016
Да се даде известување за поставување на габиони на појавените свлечишта . Никола
Граматиков 08.8.2016
Да се водат активности во врска со проектите, Боголожин Дол за долот во нас. Гоце
Делчев и Куков Дол. Пренесено од претходните колегиуми 3.8.2016
Да се водат активности за санирање на оштетени асфалтни површини. Никола
Граматиков пренесено од претходниот колегиум
Приоритетно да се направи фише за аплицирање со проектот за Азбестно цементните
цевки. Да се види за обезбедување на елаборат за животна средина како и да се обезбеди
електронска верзија од проектот. Никола Граматиков во координација со ЈП Комуналец
08.08.2016
Да се направи согледување на состојбата на лице место за приклучоци за
канализацијата Бојанов Дол , како и за посипување на улицата во должина од околу 70 м и по
можност за асфалтирање.
Проектот за ул. Кочо Рацин да се реализира по фази.
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
Да се даваат известувања за текот и прогресот на градбата за Повеќенаменско
игралиште. Никола Граматиков континуирано
Да се разгледа проектот за гасификација и изградба на тротоарите во општината.

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се даваат известувања за изработката на општите акти за селата.
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 н.
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.
Одделение за правни и општи работи,
Седница на Советот на Општина Крива Паланка да се закаже за 18.08.2016 година,
координација за 11.08.2016. Јаготка Николовска и Биљана Тасевска 08.08.2016
Да се заменат оштетените знамиња во градот Јаготка Николовска и Душко Арсовски
3.8.2016
Да се обезбедат потребните податоци за изготвување на меморандум до Владата на Р.
Македонија за преотстапување на објекти во сопственост на Општина Крива Паланка во с. Огут
и да се изготви меморнадум и да се достави до Владата Јаготка Николвоска и Игор Додевски
08.08.2016
По добивање на елаборатот за с. Трново да се изврши упис во Имотен Лист во
Агенцијата за катастар на недвижности. 08.08.2016
Одделение за инспекциски надзор
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
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се даде известување во врска со реализација на програмата за Топол Културен
бран. Душко Арсовски 08.08.2016
Да се изврши координација за Меѓународниот фолклорен фестивал Св. Јоаким
Осоговски.
Одделение за човечки ресурси
ЈП КОМУНАЛЕЦ
До Градоначалникот да се даваат известувања за текот на градба на канализацијата с.
Мождивњак. Внатрешен надзор, Томе Тодоровски, Никола Граматиков 08.08.2016
Известување за текот и прогресот на активностите во врска со проектот Висока Зона
Лев Брег Томе Тодоровски
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ
Изготвил И. Додевски
Крива Паланка 8.8.2016 година

