
 
 

ЗАПИСНИК ОД ОДРЖАНИОТ СОСТАНОК  
НА ОПШТИНСКИ КРИЗЕН ШТАБ 

 
 На ден 22.07.2022 година во Салата на Општина Крива Паланка се одржа 
состанок на Општинскиот кризен штаб. 
 
 На состанокот присуствуваа: 
 
Градоначалник на Општина Крива Паланка, 
Командант на Штабот за заштита и спасување Изабела Павловска, 
Полициска станица од општа надлежност-Крива Паланка,Регионален центар Север 
Регионален центар Исток, 
Полициска станица –Гранична надлежност, 
Подрачно одделение за заштита и спасување, 
Шумска полиција,Регионален центар за управување со кризи ,ТППЕ-Крива Паланка, 
НККР-ОВР-Крива Паланка,НКК-Крива Паланка и Црвен Крст-Крива Паланка. 
 
 
  
          Темата на информативниот – координативен состанок беше превентивно 
делување во однос на пожарите како и  мерки за заштита и дејствување во случај на 
настанување на пожари во летниот период. 
 

По однос на првата точка на дневниот ред на состанокот.  
 
Градоначалникот го отвори состанокот и даде воведно излагање дека 

општинскиот кризен штаб треба да соработува и функционира во интерес на граѓаните 
и во таа насока треба да ги  кординираат  активностите во решавањето на локалните 
проблеми од безбедносен катрактер , по што од страна на Командирот на ТППЕ Крива 
Паланка подетално беше образложена моменталната состојба и предложени мерки и 
активности кои треба да бидат превземени во наредниот период. На состанокот свое 
видување и предлози беа дадени од страна на сите присутни на состанокот и воедно 
се донесоа следните  

 
 

 
З А К Л У Ч О Ц И 

 
1.Сите инволвирани служби во системот за заштита и спасување за 

зголемување на навремено меѓусебно координирање и комуницирање да се формира 
VIBER група, во која навремено ќе бидат известувани сите членови на групата, како и 
за состојбата на теренот во врска со пожарите. 

2.Неопходно е потребна поголема координација помеѓу сите инволвирани 
служби во превенција на пожари 

3.Мобилноста на сите служби ,кои се инволвирани во активностите за 
превенција од пожари во наредниот период да биде на највисоко ниво 

4.Правовремено и заедничко информирање на граѓаните и инволвираните 
служби во превенција од пожари за едентуалните сомнителни движења на отворен 
простор ,како и ограничување на движење на отворен простор и строга забрана за 
палење оган на отворено. 



 5. Од страна на Општинските служби да се изготви допис до ЕВН Македонија за 
ги превземат сите потребни меркии активности во поглед на правилно и навремено 
одржување на електричната мрежа на територијата на Општина Крива Паланка, за да 
се отстрани односно да се сведе на минимум опасноста од настанување на пожари 
предизвикани од овој фактор. 
 6. До Министерството за внатрешни работи – ПС Крива Паланка и подрачната 
Гранична полиција, на дневна основа да се доставува ажуриран список на лица кои 
имаат добиено дозвола за движење во шумите.  
 7. Црвениот Крст и Министерството за внатрешни работи – ПС Крива Паланка 
до населението да делат флаери подготвени од ДЗС со содржина - заштита од 
пожари. 
 8. Сите заклучоци, како и соопштенија кои ќе произлезат од работата на 
Општинскиот Кризен штаб Крива Паланка да бидат јавно објавени на веб страната на 
Општина Крива Паланка и социјалните медиуми, за поголема и навремено 
информирање на населението. 
 9. На веб страната на Општина Крива Паланка да бидат јавно објавени 
телефонските броеви на сите инволвирани институции. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        ОПШТИНСКИ КРИЗЕН ШТАБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
                                                                      
 


