
 

Крива Паланка 09.03.2021год. 
 

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

 
Состанокот се одржа на ден 09.03.2021 година во 13:00 часот во Големата Салана 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 
-Помошник на Началникот за прва медицинска помош- Бранко Стаменковски 
- Помошник на Началникот за заштита и спасување од пожари- Иле Коцевски 
- Помошник командир за јавен ред и превенција-  Зоран Николовски 
- Државен санитарен и здравствен  испектор -др.специјалист Ленче Максимовска  
- Вработена во ДСЗИ  ПЕ Крива Паланка - Емилија Младеновска  
- Раководител на ПОЗС Крива Паланка - Митко  Ангеловски  
-Директорот  на ЈП Комуналец –Миле Марковски  
 

 На состанокот беше  дискутирано по однос на препораките донесени од  Комисија за заразни 
болести и воведување на полициски час на територија на  Република Северна Македонија, моменталнта 
состојба во градот  и реализираните обврски  по однос на заклучоците донесени на претходниот Кризан 
Штаб. 

По исцрпената дискусија, каде што беа дадени соодветни информации,согледувања  и предлози од 
страна на членовите на Штабот и другите присутни лица, беа донесени следните препораки: 
 
1.-Ситуацијата во градот е алармантна, голем е бројот на  новозаболени  и секојдневно  расте. 
Неодговорноста и несовесноста кај граѓаните  не се менува. За да може  Здравствениот дом во 
Крива Паланка да ги опслужи заболените со домашна терапија,  се апелира на поголема 
ОДГОВОРНОСТ, СОВЕСНОСТ и ЕМПАТИЧНОСТ на сите граѓани. 
 
2.-Општинскиот Кризен Штаб  бара од Централниот Кризан Штаб  полицискиот час да биде од 19 
часот  наместо од 22 часот како што стои во препораката на Комисијата  за заразни болести. 
 
3.-ОВР Крива Паланка   да продолжи со редовни контроли со физичко присуство   кај заболените и 
изолирани лица од COVID-19 (корона вирус),   а не селективно, и да постапуват  поригорозно  по 
однос на  изрекување на рестриктивни казнени мерки за непочитувачите на забраната  и 
наметнатите задолженија и обврски. 
 
4.-Да се достави  барање  до Државниот Пазарен испекторат  да го покрие теренот на Општина Крива 
Паланка  со испектори од други општини или  ДПИ  со оглед дека сите вработени во ПЕ на ДПИ Крива 
Паланка се во изолација, и нема никаква  пазарна контрола на територија на Општина Крива Паланка. 
5.-Здарвствениот дом ги почитува дадените препораки од заклучоците на претходниот Кризен Штаб 
и ги надминува аномалиите со кои се соочува  и да продолжи со употреба на брзи тесови. 
 
6.Јавното претпријатие Комуналец  да продолжи интензивно да работи согласно Акцискиот план 
што го има доставено  за дезинфекција на јавни површини. 
 
Состанокот заврши во 13:40часот. 
Записникот го изготви  Биљана Тасевска  
 
 

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 
Штаб за заштита и спасување 

                                                                                                                          Командант 

                                                                                                                       Изабела  Павловска  


