
 

                                                               Записник   

            На ден 13.02.2023 година (понеделник),во 12 часот во Големата сала на Општина 

Крива Паланка се одржа Првата седница  на Локален совет за превенција ,со следниот : 

 

                                                            Дневен ред 

          1.Избор на Секретар на Локален совет за превенција; 

          2.Анализа на моменталната состојба на територијата на Општина Крива Паланка 

во однос на можни девијантни појави;  

         3.Предлог активности за Акционен –Оперативен план за 2023 година; 

         4.Разно. 

                     Со Локалниот совет за превенција заседаваше Градоначалникот на Општина 

Крива Паланка,Сашко Митовски. 

                      Градоначалникот го стави записникот на разгледување и истиот беше 

едногласно усвоен. 

                       Градоначалникот го стави дневниот ред  на разгледување и  истиот беше  

едногласно усвоен. 

                     Како предлог даден од страна на градоначалникот за Секретар на Локален совет 

за превенција да биде назначено лицето Клара Стевановска и побара ако има и други 

предлози да бидат дадени од страна на присутните на седницата. 

                      Бидејќи немаше друг, предлогот  на градоначалникот едногласно беше усвоен. 

              Свое обраќање по наведената тема имаше градоначалникот на општина Крива 

Паланка, Сашко Митовски, командирот на ТППЕ ОД Крива Паланка, Иле Коцевски, 

Претставникот на советодавни групи на граѓани и секретар на ОО Црвен Крст, Дарко 

Пешевски, помошник командир на ЈРМ и Превенција –ПС МВР Крива Паланка, Зоран 

Николовски како и други членови на советот кои  изнесоа согледувања и анализа за 

состојбата во општината. 

           

 



          

          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 како и ширењето на сајбер насилството како 

актуелна тема.Во таа насока зборуваше професорката Катерина М.Наковска која изнесе 

реални примери и начини на справување со ваков тип на проблеми кај средношколците. 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. Присутните 

се согласија дека треба да се преземат конкретни акции по одредена проблематика и во 

координација со  стручните служби и надлежните институции, да се преземат конкретни 

превентивни мерки за превенција за подобрување на состојбата и безбедноста на 

училиштата  

      Во наредниот период СОУ ,,Ѓорче Петров ‘’ ќе има одржување на работилници по однос 

на сајбер насилството за ученици од сите години кои ќе бидат реализирани од страна на 

стручни служби ,а целта на овие работилницин е запознавање на учениците со сајбер 

насилството последиците и начинот на превенција од истото. 

     Исто така во соработка на Европската Куќа и училиштето ќе има проекција на 

документарен филм ,,Сестри’’ во кој тематиката е корисна за тинејџер бидејќи се опфатени 

сите видови насилство како булинг,сајбер насилство, и сл. Како втора активност  со 

Европската Куќа  и училиштето ќе има одржување на работилница за врсничко насилство. 

     Во месец Март како активност на училиштето се планира вежба за евакуација на 

учениците. 

     Исто така на ден 07.04 2023 година ,,Светски ден на здравјето’’учениците од 

здравствената струка ќе поделат флаери за превенција на злоупотреба на алхохол,дрога 

,цигари и сл. 

     Во месец Април во соработка со МВР ќе се реализира предавање со цел учениците да ги 

согледаат последиците од алхохолот и возењето автомобил во алхохолизирана состојба. 

   На седницата свое излагање имаше и наставник од ООУ ,,Илинден’’,Даница Крстевска која 

исто така имаше наведено неколку активности кои ќе бидат реализирани во наредниот 

период и тоа : 

   На ден 20.02.2023 година посета на Европската Куќа која ја има отворено мултимедијалната 

изложба ,,Стаклена соба’’за да учениците ги согладаат погрешните информации и 

манипулации за интернетот . 

   Одржување на работилница во училиштето за ,,Препознавање на насилство и формите во 

кои се појавува  насилното однесување’’. 

  Одржување на работилница спроведена од страна на службите во ТППЕ-КриваПаланка на 

тема:Безбедност и заштита (запознавање, превенција,настанување,видови пожари и прва 

помош од истите). 



 

     Исто така на состанокот  свое излагање имаше Помошник командир за ЈРМ И 

Превенција,Зоран Николовски  кој го презентираше планот за работа кој полицијата ќе го има  

за нареден период и тоа: 

     Едукативни работилници за ученици од 8 и 9 одделение во ООУ  Св,,Јоаким Крчовски’’ и 

ООУ ,,Илинден’’ за Превенција од НЈРМ и вршење на Кривични дела,насилства,телесни 

повреди тешки телесни повреди,сајбер насилство како и ризикот и последиците од овие 

недозволиви и казниви дела. 

   Едукативни работилници за ученици во 1 и 2 година во СОУ ,,Ѓорче Петров’’во врска со 

насилство и говорна омраза,сајбер насилство ,дрога,булинг  и др. 

    Средба со  Претседателите на месни заедници во селата  за  решавање проблематики од 

областа на безбедноста на мештаните. 

    Актуелни контроли во училиштата ,угостителските објекти,казината, обложувалници заради 

безбедноста на малолетници. 

    Превентивно делување во ноќните часови по улиците имајќи ја предвид кризната состојба 

со електричната енергија 

    Средби со Здруженија на Пензионери  заради безбедноста од измами ,кражби и сл. 

     Делење на безбедносни флаери за безбедност во сообраќајот пр:алхохол,брзина на 

возење,безбедно патување во зима, правилно паркирање исто така пожари,заштита од 

корупција,пријави за насилство и др. 

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

кој ги посочи надлежностите и работата која ја извршува ТППЕ-Крива Паланк,предизвиците 

со кои се соочува како и следните активности кои ќе бидат реализирани во наредниот период. 

  1. ТППЕ Крива Паланка во наредниот период ке одржи предавања од областа на 
безбедноста од пожари во основните училишта  ООУ Св,,Јоаким Крчовски’’ и  
ООУ ,,Илинден’’. 
   2.Во СОУ Горче Петров ке се одржат предавања од областа на безбедноста во 
Сообракајот,  улогата и постапките на пожарникарите при сообракајни незгоди на 
матурантите.  
  3. По повод денот на пожарникарите  на 20 Мај во соработка со ОО на Црвениот Крст Крива 
Паланка, ке се одржи показно тактичка вежба за евакуација на учениците при катастрофи 
согласно нивниот план за евакуација од ООУ Св ,,Јоаким Крчовски’’ и ООУ ,,Илинден’’. 

      На состанокот свое излагање имаше и Секретарот на Црвен крст Крива Паланка, Дарко 
Пешовски, кои ги посочи активностите кои во моментот се реализираат од страна на 
општинската организација согласно Оперативниот план на активности за 2023 година, но исто 
така ја нотираше и истакна потребата од превземање на проактивно институционално 
делување во помошта и грижата на старите и осамени лица и превземање на 
институционални одговорности.  



     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 и разни други проблеми во нашата општина. 

  -Да се изготви известување до Центарот за социјални работи за нивен  проактивен однос  и 
координација со другите надлежни институции заради решавање на конкретни случаи на 
лица од висок социоекономски ризик. 

 -Исто така за нареден состанок да се побара задолжително присуство од страна на членот 
од  Центарот за социјални работи-Крива Паланка номиниран во ЛСП како и од раководното 
лице заради ефективно и ефикасно решавање на конкретни проблеми во доменот на нивната 
надлежност. 

     И како генерален заклучок кој беше донесен од страна на ЛСП е да се достават конкретни 

предлози од страна на институциите кои се вклучени во Локален Совет за превенција на 
Крива Паланка  околу изготвувањето на Оперативен план со конкретни чекори кои треба да 
се реализираат до крајот на годината. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

            13.02.2022 година, Крива Паланка 
 Изготвил: Клара Стевановска  
 
 
 
 
 


