ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 09.05.2016 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 општи и правни работи
Јаготка Николовска, Раководител на одделение за инспекциски надзор Бранко Велиновски,
Раководител на одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура Никола Граматиков,
Директор на ЈП Комуналец Томе Тодоровски Директор на ЛУ Градски Музеј Драган Величковски, 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
Да се контактира со Министерство за животна средина и да се достават податоци во врска со
задолженијата од Влада - да се достави информација за регионална депонија во Североисточниот
плански регион, доизградба на лев колектор и спојување на десен со лев колектор и пречистителна
станица, замена на азбестно цементните цевки и канализациона мрежа во с. Конопница. Игор Додевски и
Никола Граматиков 09.05.2016
Да се нарача проект за канализација и да се даде известување до Градоначалникот за проектот за
патот за с. Градец м.в.Крстата Падина. Никола Граматиков 09.05.2016
Да се пронајдат стари проекти за мајор корито на Крива Река. Никола Граматиков, Добривој
Николовски 9.5.2016
Да се нарача проект за канализација во с. Конопница. Никола Граматиков.9.5.2016
Да се даваат известувања во врска со проектите со кои се аплицира пред Светска Банка. Никола
Граматиков 25.4.2016
Континуирано да се даваат известувања во врска со чистење на речните корита. Да се направи
извештај за потрошена нафта во координација со ЈП Комуналец и извештајот да се достави до
Министерство Александар Ангелов и Никола Граматиков 9.5.2016
Известување во врска со текот и прогресот на градбата за Повеќенаменско игралиште. Никола
Граматиков. 9.5.2016
До Агенцијата за финансиска подршка и развој на земјоделието и руралниот развој да се даваат
известувања за сите потребни активности во врска со реализација на проектите. Никола Граматиков
9.5.2016
Да се водат активности за изготвување техничка документација за резервоарот за Домачки Дол.
Никола Граматиков 25.04.2016
Да се водат постапките за проектот за замена на азбестно цементните цевки на ул. 8-ми
Октомври. Никола Граматиков 25.04.2016
Дадено известување за работата во Дивјанска Мааала, и дека во с.Нерав е пробиен патот и се
местат цевките. Никола Граматиков Томе Тодоровски 9.5.2016
Да се даваат известувања за текот и прогресот на активностите за пазарската патека Никола
Граматиков 25.4.2016
Да се види за поставување на парапет во Дивјанска Маала 9.5.2016
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се определат слободни површини за урбана опрема 4.4.2016

Да се направи усогласување со Агенцијата за катастар за катастарските подлоги. Добривој
Николовски 4.4.2016
За мандра – викенд населба известување дека е добиена согласност за земјиштето,за викенд
населбата во м.в. Бари да се излезе на терен за обезбедување на потребните податоци
Во врска со проектот за Бабин дол да се интервенира за побрзо издавање на водостопанска
дозвола.
Да се поднесе иницијатива во врска со ГУП за Царев Врв Добривој Николовски 9.5.2016
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 12.4.2016
Да се види за урбанистички план за централното градско подрачје и за УП за Пазарот.
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 води постапката за одобрение за градба за капелата Добривој Николовски и Томе
Тодоровски пренесено од претходниот колегиум
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
До Градоначалникот да се даде известување за одговорот од Светска Банка за проектот Белевски
Дол. Биљана Тасевска 9.5.2016
Одделение за инспекциски надзор
Одделение за финансиски прашања
Пренесено од претходниот колегиум
Да се види за облогот за данок на имот и комунална такса Татјана Ѓеоргиевска 18.4.2016
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 направи координација со Општина Дупница за проекти за аплицирање (Минор и Мајр корито
– да се побараат проектите ) Душко Арсовски. 9.5.2016
Да се подготват и поднесат апликациите за Топол Културен бран Душко Аросвски 9.5.2016
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Пренесено од претходниот колегиум
Известување за текот и прогресот на работата за водовод Висока Зона дека ќе се изврши пробно
пуштање на вода во системот , како и за пешачката патека Стара Вада. Томе Тодоровски 9.5.2016
Да се дава известување за текот и прогресот на проектот за капелата. Томе Тодоровски и
Добривој Николовски 23.2.2016
Во врска со мостот во Мезовски ливади да се дааат известувања за текот на работа. Никола
Граматиков и Томе Тодоровски 12.4.2016
Во координација со Драган Величковски да се подигнат полиците за архива од Скопје Томе
Тодоровски 25.4.2016
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ
Известување дека до Германската амбасада е поднесена апликација за резервоар за
водоснабдување на училиштето во с. Градец Драган Величковски. 9.5.2016
Изготвил И. Додевски
Крива Паланка 9.5.2016 година

