
 

 

Записник од одржаниот работен состанок на Локалниот совет за превенција 

 

            На ден 28.09.2022 година во Општина Крива Паланка се конституираше новиот состав 

на локалниот Совет за превенција на Општина Крива Паланка, избран на 13-та Седница на 

Советот на Општина Крива Паланка со Одлука  за формирање Локален совет за превенција 

на подрачјето на Општина Крива Паланка  со број 09-3267/41 од 31.08.2022 година. 

         Со Локалниот совет за превенција заседаваше Градоначалникот на Општина Крива 

Паланка,Сашко Митовски. 

         Градоначалникот во своето воведно излагање пред присутните  ја потенцираше улогата   

и функционирањето на Локалниот Совет за превенција, односно дека целта на Локалниот 

Совет за превенција се состои  во изградба на заеднички препораки за подобрување на јавна 

безбедност на подрачјето на Општина Крива Паланка како и градење на доверба и 

партнерски односи во превенирањето на појавите што влијаат на јавната безбедност и 

безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

          На состанокот беа разгледани повеќе теми од областа на безбедноста со цел да се 

детектира ,анализира и согледа актуелната состојба од аспект на превенција и подобрување 

на безбедноста од специфични области и специфични проблеми од животот на локалното 

население ,особено на младата популација. Од страна на присутните беше истакнато дека 

постојат помали специфични безбедносни ризици детектирани кај младите и дека треба прво 

да се делува на темата со младите, но исто така на состанокот беше дадено образложение  и 

дека самите институции со помош на стручните служби  превземаат мерки за превенција за 

подобрување на состојбата и безбедноста во училиштата. Исто така беше разговарано за 

многу други актуелни теми. 

        На крајот на седницата произлегоа неколку заклучоци се со цел да се преземат мерки на 

сите нивоа на образование и воспитание,за едукација,превенција и заштита на сите видови 

насилство и закани по безбедноста на младите ,како и децата од најмала возраст. 

      Како еден од заклучоците на овој состанок е заштитата и превентивното делување на 

граѓаните од кражби.Во наредниот период ќе следат рестрективни мерки за исклучување на 

уличното осветлување и би можело бројот на оваа појава и детектиран проблем да биде во 

пораст. 



      Исто така во овој период од годината како еден од проблемите со кои се соочуваат 

граѓаните ќе биде испораката и недостатокот на огревно дрво.Затоа како заклучок на 

состанокот беше дадено да се стави фокус на бесправното сечење на шумите и Шумската 

полиција постојано да биде на терен бидејќи исклучувањето на електричната енергија може и 

тука да претставува дополнителен проблем. 

    Исто така на состанокот беше разговарано за еден многу голем проблем на денешницата а 

тоа е малолетничкото претстапништво за кое  свое излагање имаше командирот на ПС ОН 

Крива Паланка – Дејан Маринковски  кој го презентираше планот за работа кој полицијата ќе 

го има  за нареден период и тоа: 

  -Работни состаноци со родителски совет во основните и средното училиште,работни 

состаноци со наставнички совет во средното училиште, реализација на трибини со 

предавања на учениците во средното училиште на теми врсничко насилство, ненасилна 

комуникација, злоупотреби на дрога и др. 

   На состанокот свое излагање имаше и командирот на ТППЕ-Крива Паланка ,Иле Коцевски 

ги посочи надлежностите и работата која ја извршува ТППЕ Крива Паланка , предизвиците со 

кои се соочуваваме како и  следните препораки кои советот би можел да ги усвои: да 

сеорганизираат предавање во училиштата за опасноста како и за заштиата од пожари. 

Воедно да се преземат превентивни мерки претставени како чистење и одржува на оџаци во 

приватни објекти (куќи и станови) кои претставуваат урбани пожари, а од друга страна да се 

внимава и превенира настанувањето на шумските и други пожари на отворено.  

      Црвен крст Крива Паланка исто така активно би се вкучил во превентирање со  следниве 
активности: 

    -Работилница ,, Да се заштитиме од кражби ,, , учесници 20 негувателки од Нега центар 
Крива Палнка кои посетуваат 72 корисници на теритојија на локална самуправа; 

    - Показна Вежба ,, Самозаштита и заштита во случај на насилство,, во СОУ Ѓорче Петров, 
учесници сите релеватни институции заедно со учениците; 

     - Промоција на кампања ,, Твоетно незнаење чини живот ,, - прва помош обуки за ученици 
од  8 и 9 одделение и 1 и 2 година средно образование; 

     -Ноември месец на борба против зависности Работилници за дрога, алкохол и цигари – 
пиер едукатори  за ученици од средото училиште; 

      - Декември Работилници за сексуално преносливи болести ХИВ/СИДА  со пиер едукатори 
за ученици од основните и средното училиште; 

     - Одбележување на Недела на грижа на стари лица - Трибина старите и младите; 

     - Мешани пратроли  ( родители,  полициски службеници, социјални работници... ) 
  превенирање      

    -Предвидени над 20 работилници со опфатени над 500 учесници воедно индиректно 
инволвирани преку социјални межи 5000 следачи. 



       -Период на имплементација октомври – декември 2022 година. 

    Согласно видот и степенот на активноста да се  реализираат во согласно тесно 
поврзаноста на институциите на пример: Раотилница за дрога, алкохол и цигари да биде со 
Црвен крст пиер едукатори и МВР испектор за превенција... 

      Генерален заклучок кој беше донесен од страна на ЛСП е: Претставникот од Општина 

Крива Паланка Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија- 

Лилјана Стојановска да стапи во контакт со сите претставници на  институциите кои се 

вклучени во Локален Совет за превенција на подрачјето на Крива Паланка да достават  

конкретни  предлози околу изготвување на Оперативен план со конкретни чекори кои треба 

да се реализираат до крајот на годината. 

 

 

            28.09.2022 година, Крива Паланка 
 Изготвил: Клара Стевановска  
 
 
 
 
 


