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         Крива Паланка 02.06.2020 год. 

ЗАПИСНИК ОД ОДРЖАН СОСТАНОК НА ШТАБОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ОПШТИНА 

КРИВА ПАЛАНКА 

 

 Состанокот се одржа на ден 02.06.2020 година во 09:30 часот во Кабинетот на 

Градоначалникот на Општина Крива Паланка, а истиот беше свикан на иницијатива на 

Градоначалникот на Општина Крива Паланка Борјанчо Мицевски. 

 На состанокот беа присутни: 

- Градоначалникот на Општина Крива Паланка Борјанчо Мицевски 

- Командантот на Штабот Изабела Павловска 

- Заменик на Началникот на Штабот Мартин Николовски 

- Началник на ОВР Крива Паланка Игор Илиевски 

- Секретарот на Општина Крива Паланка Љубомир Младенов 

 

 

 На состанокот беа дискутирани превентивните мерки и чекори кои треба да бидат преземени, а 

во согласност со заклучоците, мерките и препораките усвоени од Владата на Република Северна 

Македонија, во врска со потребата од преземање на мерки и активности за превенција од ширење на 

болеста COVID-19 (корона вирус).  

 По исцрпената дискусија и дадените известувања, согледувања и предлози од страна на 

членовите на Штабот и другите присутни лица беа донесени следните заклучоци: 

 

1. -  Доследно и одговорно да се почитуваат сите заклучоци, мерки и препораки на 

Владата на Република Северна Македонија, но и заклучоците и препораките на Штабот за 

заштита и спасување на Општина Крива Паланка за превенција од ширење на болеста COVID-19 

(корона вирус), а пред се во однос на обврските на сите граѓани на територијата на Општина 

Крива Паланка за задолжително носење на заштитна опрема, односно заштитни маски и 

заштитни ракавици и тоа и на отворен простор и во затворен простор при посета на деловни 

субјекти, државни или локални институции, задолжително носење на заштитни маски од страна 

на сите вработени во деловните субјекти кои испорачуваат услуги на граѓаните преку 

непосреден контакт, за целото времетраење на нивното работно време во работните простории, 

како и задолжително носење на заштитни маски од страна на сите вработени во државни и 

локални институции, подрачни служби на органите на државната управа, јавните претпријатија 

и агенции за времетраењето на нивното работно време во работните простории. 

 

2. - Приемот на странки во работните простории на Општина Крива Паланка и на 

другите државни и јавни институции да се ограничи само и единствено на итни и неодложни 
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работи, кога присуството на странките е неопходно потребно за брзо и неодложно извршување 

на работите и елиминирање на непотребно одлагање на определени службени дејствија, со 

целосно почитување на сите безбедносни мерки и протоколи за заштита, како од страна на 

службените лица, така и од страна на присутните странки. 

 

3. - Зелениот пазар во Крива Паланка ќе биде отворен и ќе работи во Сабота, со 

задолжително почитување на сите безбедносни мерки и протоколи од страна на сите присутни 

лица во пазаришниот простор (продавачи, купувачи, редари или службени лица за одржување и 

обезбедување на пазарот), а се забранува присуство на посетители од други Општини, освен од 

Општина Крива Паланка и Општина Ранковце. 

 

4. - Државниот пазарен инспекторат да продолжи со зајакната контрола над 

почитувањето на безбедносните мерки и протоколите за заштита во сите трговски објекти на 

подрачјето на Општина Крива Паланка. 

 

5. - Државниот пазарен инспекторат во соработка со ОВР Крива Паланка да 

продолжат со зајакната контрола над почитувањето на протоколите за заштита и протоколот за 

работа на сите угостителски објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка. 

 

6. - Забраната за користење на сите затворени спортски објекти на подрачјето на 

Општина Крива Паланка останува на сила. 

 

7. - Штабот за заштита и спасување на Општина Крива Паланка апелира до сите 

граѓани на Општината, за време на претстојниот верски празник Духови (Задушница) да се 

воздржат од масовно организирање на обредните обичаи, посетата на надгробните споменици 

на своите починати роднини да ја сведат на најтесниот круг на семејството и на најмалото 

нужно време потребно за оддавање почит и парастос кон покојните, без носење на големи 

количини на храна и без размена на храна со други присутни, освен меѓу најблиските членови 

на семејството. Воедно, апелираме задолжително да се почитуваат сите безбедносни мерки и 

протоколи за заштита, со користење на заштитни маски и ракавици, средства за лична 

дезинфекција и почитување на пропишаната социјална дистанца.  

 

   

Состанокот заврши во 10:30 часот. 

 

Крива Паланка 02.06.2020 година 

 

 
Записникот го изготви Мартин Николовски – Заменик Началник на Штабот за заштита и спасување 

 

 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ  КРИВА ПАЛАНКА 

          

 


