ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 08.02.2016 година во 9.00 часот во кабинетот на 8Градоначалникот.
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,
Советник Игор Додевски, Советник Александар Ангелов, 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
До ЗЕЛС да се испратат потребните податоци за водоводи . Никола Граматиков 8.2.2016
На свлечиштето накај Манастирот Св. Јоаким Осоговски да се преземат активности за
расчистување , да се постават знаци за известување , како и да се информира Полциската станица. За
трајно решавање да се согледа состојбата и да се даде предлог решение. Никола Граматиков. 8.2.2016
Со Министерството за животна средина да се оствари состанок во врска со проектите за
енергетска ефикасност. Никола Граматиков 8.2.2016
Проектот за спортскиот комплекс да се дополни со предмер пресметка и да се обезбеди превод на
англиски јазик. Да се разгледаат проектите за енергетска ефикасност за 9-те објекти на училишта,
гимназија, градинка , ученички дом и доколку е потребно да се извршат потребните активности за да може
да се аплицира со истите. Никола Граматиков и Антонио Давитковски 1.2.2016
Во врска со проектот за спојување на лев и десен колектор и пречистителна станица да се изготви
геодетски елаборат , проект за инфраструктура и друга потребна документација. Никола Граматиков
1.2.2016
Дадено известување во врска со проектот за тротоарите и за ул.Калин Камен. Никола Граматиков
8.2.2016
Да се одржи состанок во врска со решавање на проблемот со мостот во Мезовски Ливади и да се
види за елаборат за санација . Никола Граматиков пренесено од претходниот колегиум
Континуирано да се даваат известувања во врска со чистење на речните корита. Александар
Ангелов
Да се даваат известувања за Повеќенаменско игралиште. Никола Граматиков. 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. Правосилни одобренија за градба издадени за
локалните патишта Жидилово, Руски Пат, Конопница спој со А2 , канализација Мождивњак, во тек се
останатите постапки за канализација се чека мислења од институции, за проектот Бабин Дол се чека
водостопанска дозвола, за Длабочица инфраструктурен објект. Никола Граматиков и Добривој Николовски
континуирано
Да се одржи состанок со изведувачот за проектите Мезовски ливади , Крстата Падина и за с.
Кркња кон споменик Никола Граматиков 8.2.2016
Да се водат активностите за проектите за водовод, канализација и пат во н.м. Мезовски Ливади
пренесено од претходниот колегиум
Да се изготви проект за санација за објект градинка во с. Конопница 8.2.2016
При реализација на општински проекти како надзор на проекти за изградба на патишта, улици да
го вршат вработени во општината, а за надзор на водоводи и канализации надзорот да го вршат
вработени во ЈП Комуналец.8.2.2016
Да се преземат активности за поставување на резервоар за вода за потребите на училиштето во с.
Градец Никола Граматиков, Бранко Велиновски, Томе Тодоровски 8.2.2016

Да се изврши прочистување на патот кај Домачки Дол и да се види за поставување на пешачки
мост на пешачката патека 8.2.2016
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Да се преземат активности за проширување на ГУП и за Мезовски Ливади Добривој Николовски
8.2.2016
Да се утврдат локации за маалски Баскет игралишта, да се побааат спецификации за игралиштата
и слободни површини. Добривој Николовски.
За ДУП 7-а локација за Зелен Пазар, информација дека ќе се разработи со АУП за подетално
предвидување на содржината, габарит, површина. За УП Центар се изготвуваат ажурирани геодетски
подлоги, а Паркот да се уреди со АУП за поквалитетно определување на содржините. Добривој
Николовски 1.2.2016
Да се види за Урбанистички План за Златина Падина со предвидување на типски индивидуални
објекти за домување. Добривој Николовски 1.2.2016
За УП м.в. Дервен да се контактира со Агенцијата за планирање на просторот и да се преземат
потребните активности. Добривој Николовски пренесено од претходниот колегиум
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:
Сите раководители да ги достават образците за оценување на административни службеници.
Пренесено од претходниот колегиум
Одделение за инспекциски надзор
Да се водат постапките за преземање на водоводи и канализации. Бранко Велиновски 25.1.2016
Одделение за финансиски прашања
Да се повикаат лицата за исплата на средствата за штети од поплавите на објекти за домување.
Александар Ангелов и Татјана Ѓеоргиевска пренесено од претходниот колегиум
Да се преземат активности 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
Со општина Дупница да се оствари состанок во врска со енергетска ефикасност, јавно осветление
и регулација на коритото. Душко Арсовски 8.2.2016
Со општина Трговиште Србија да се контактира во врска со заедничко аплицирање по соодветно
објавени повици. Душко Аросвски 8.2.2016
Да се организира настанот за 15.2.2016 година за закројување на дрвца во соработка со
Земјоделски институт од Ќустендил-Бугарија. Душко Арсовски пренесено од претходниот колегиум
Да се организира манифестацијата Невестинско Поклонение. Душко Арсовски пренесено од
претходниот колегиум
ЈП КОМУНАЛЕЦ
Континуирано да се даваат известувања за реализација на проектот Висока Зона лев брег и за
пешачката патека (поставување на кабел за струја, поставување на чешми, хортикултурно уредување).
Томе Тодоровски континуирано
да се продолжи со постапкта за издавање на одобрение за Капелата Добривој Николовски и Томе
Тодоровски 8.2.2016
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ
Изготвил И. Додевски
Крива Паланка 8.2. 2016 година

