ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 31.10.2016 година во 9.00 часот во кабинетот на
Градоначалникот.
Присутни : Градоначалник Арсенчо Алексовски, Раковдител на Одделение за урбанизам,
сообраќај и заштита на животна средина Добривој Николовски, Раководител на одделение за
изградба и одржување на комунална инфраструктура Никола Граматиков, Раководител на
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија Душко Арсовски,
Раководител на одделение за финансиски прашања Татјана Ѓеоргиевска, Раководител на
одделение за човечки ресурси Игор Додевски, Директор на ЈП Комуналец Томе Тодоровски
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 даваат известувања за активности за Боголожин дол Никола Граматиков и Томе
Тодоровски пренесено од претходниот колегиум
Известување дека работниците вршат расчистување на Куков Дол , по што ќе се упатат
позади Центар за социјални работи за изградба на кaлдрма и рукохфат.Никола Граматиков
пренесено од претходниот колегиум
Да се даде известување за текот и прогресот на активностите за проектот за патеката. Да се
изготват Ажурирани геодетски подлоги, проект за инфраструктура и друга потребна документација.
пренесено од претходниот колегиум
Известување за текот на работите за канализацијата во с. Мождивњак ( да се обезбеди
елаборат) и канализација во нас.Маневци, 05.10.2016
Известување дека на повеќенаменското игралиште во с. Конопница се поставува оградата и
спортски реквизити. Никола Граматиков 5.10.2016
Да се види за преземање на нафтата, по потпишаниот договор. Никола Граматиков.
Пренесено од претходниот колегиум
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се даваат известувања за изработката на општите акти за селата. Во моментот се
изготвувааат Општи акти за с. Жидилово, с. Кркља, с. Узем.
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 изврши увид на лице место за поставување на сообраќајни знаци на локални патни
правци, да се види за изготвување на сообраќаен елаборат.5.10.2016
Да се разгледа поднесеното барање за МХЕ Хидросогово и да се донесе содветно решение.
За седница на Советот на Општина Крива Паланка да се подготви Одлука за ослободување
на плаќање на надоместок за куќни броеви Добривој Николовски 17.10.2016
Одделение за правни и општи работи,

За Седница на Советот на општина Крива Паланка да се подготви Одлука за средства за
патот Ловечка Куќичка Езерце согласно на дописот за измена на висина на средствата. Биљана
Тасевска 31.10.2016
Да се даваат известувања за извештајот за проектот Белевски Дол како и за трите улици со
кои е аплицирано пред Светска Банка 31.10.2016
Да се изготват предлози за времена експропријација за канализацијата во с. Мождивњак и да
се води постапката пред ИПО. Јаготка Николовска
Одделение за инспекциски надзор
Континуирано да се даваат известувања во врска со приклучување кон канализациона мрежа
Бојанов Дол 31.10.2016. Бранко Велиновски и Никола Граматиков
Одделение за финансиски прашања
Итно да се достави барање за мислење до соодветните институции во врска со плаќањето на
ДДВ за проектите .Татјана Ѓеоргиевска пренесено од претходниот колегиум
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Да се направи спецификација за набавка на осветление и озвучување за потребите на
општината пренесено од претходниот колегиум
Да се види за инвентар за градинката во с. Конопница пренесено од претходниот колегиум
Да се организира манифестацијата Еко Храна. Душко Арсовски 31.10.2016
Одделение за човечки ресурси
Известување во врска со спроведената постапка за оценување Игор Додевски 31.10.2016
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се направат и постават клупи за настрешниците и да се водат активности за уредување на
паркот со разни содржини, Томе Тодоровски 31.10.2016
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ
Изготвил И. Додевски
Крива Паланка 31.10.2016 година

