
 
 

                                                                                                          Крива Паланка 29.10.2020год. 

ЗАПИСНИК ОД ОДРЖАН СОСТАНОК НА ШТАБОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА 

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА НА  

 

    Состанокот се одржа на ден 29.10.2020 година во 11:30 часот во Големата Сала на Општина 

Крива Паланка, а истиот беше свикан на иницијатива на Командантот на Штабот Изабела Павловска. 

 На состанокот беа присутни: 

- Градоначалникот на Општина Крива Паланка Борјанчо Мицевски 

- Командантот на Штабот Изабела Павловска 

- Началникот на Штабот Стојадин Гоговски 

- Заменик на Началникот на Штабот Мартин Николовски 

- Помошник на Началникот за опретивни работи Игор Додевски 

- Помошник на Началникот за прва медицинска помош Бранко Стаменковски 

- Помошник на Началникот за згрижување и евакуација Бранко Тодоровски 

- Помошник на Началникот за заштита и спасување од пожари Иле Коцевски 

-  Началникот на ОВР Крива Паланка Игор Илиевски 

- Секретарот на ОО на Црвен Крст Крива Паланка Дарко Пешовски 

 

 На состанокот беа дискутирани превентивните мерки и чекори кои се превземаат на 

територијата на Општина Крива Паланка, но и тие кои што треба да бидат дополнително преземени, а 

во согласност со заклучоците, мерките и препораките за превенција од ширење на болеста COVID-19 

(корона вирус).  

 

 По исцрпената дискусија, каде што беа дадени соодветни информации за досега превземените 

активности од страна на Општина Крива Паланка и другите релевантни чинители, но и дадените други 

согледувања и предлози од страна на членовите на Штабот и другите присутни лица, беа донесени 

следните препораки: 

 

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

Владата на Република Северна Македонија и Главниот Координативен Кризен Штаб, 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 групирање, 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, 

со посебна препорака за доследно почитување на протоколите за социјална дистанца. 

 

2. -  ОВР Крива Паланка редовно и целосно да го следи почитувањето на забраната за 

групни собирања на отворен јавен простор и обврската за носење на заштитни маски и 

навремено сузбивање на сите форми на непочитување на целата територијата на Општина 

Крива Паланка, како и соодветно изрекување на рестриктивни казнени мерки за непочитувачите 

на забраната и наметнатите задолженија и обврски. 

 

3. -  Да се изврши  перење и дезинфекција на улиците, детските игралишта и други 

јавни површини во општината, на начин што ЈП Комуналец – Крива Паланка, врз основа на 

ажуриран план за дезинфекција да изврши перење и дезинфекција на главната улица во градот, 

споредните улици и сите други јавни површини, а сите институции, установи, деловни субјекти 

и слично да вршат задолжителна дезинфекција на своите внатрешни простории. 

 

4. -  Да се обнови барањето од Штабот за заштита и спасување на Општина Крива 

Паланка до Владата на Република Северна Македонија, Државниот Инспекторат за здравство, 

Главниот Координативен Кризен Штаб и Институтот за јавно здравје за отворање на пункт за 

тестирање на COVID-19 и доделување на едно санитетско возило за потребите на ЈЗУ 

Здравствен Дом Крива Паланка. 

 

5. - Општинскиот Кризен Штаб констатира дека состојбата со ширење, но и 

превенцијата од COVID-19 во Општина Крива Паланка е стабилна и дека постојат соодветни и 

задоволителни капацитети, услови и ресурси за соодветна и навремена реакција, но 

истовремено и апалира до сите граѓани на подрачјето на Општина Крива Паланка доследно и 

самосвесно да се однесуваат во согласност со сите пропишани и изречени мерки, препораки и 

протоколи за заштита и превенција од ширењето на вирусот COVID-19 (коронавирус). 

 

Состанокот заврши во 12:30 часот. 

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

 

 

 

 

          ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

         Штаб за заштита и спасување 

               Командант 

                  Изабела Павловска 


