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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 

Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Одлуката за давање на трајно користење на државна ствар 

моторно возило 
 

 
1.Се прогласува Одлуката за давање на трајно користење на државна ствар моторно 

возило, донесена на 5-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 

28.01.2022 година. 

 

2. Одлуката за давање на трајно користење на државна ствар моторно возило, да се 

објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“. 

  

3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.08-156/1                                                                             Општина Ранковце 

            31.01.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р.   

 

 

Врз основа на член 36, став 1, алинеја 10 и член 62 став 1  од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 3 став 2 од 

Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во 

општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 

153/15, 190/16,21/18, 275/19 и 122/21) и  членовите 23 став 1 алинеја 30 од Статутот на 

Општина Ранковце ( „ Службен гласник на Општина Ранковце “ бр.9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 

4/19), Советот на Општина Ранковце на 5-та седница одржана на 28.01.2022 година, 

донесе 

 

 

О  Д  Л  У   К  А 

за давање на трајно користење на движна ствар моторно возило 

 

 

член 1 

   Со оваа Одлука  на Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце се 

дава на трајно користење, без надоместок,  движна ствар патничко моторно возило и тоа: 

  -Патничко моторно возило марка VOLKSWAGEN, модел PASSAT, со 

идентификационен број на возилото MKPSS318002MK и идентификационен број на 

моторот 320434, година на производство 2001, со регистерска ознака KP 4656 AB, 

сопственост на Општина Ранковце. 
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член 2 

Врз  основа на оваа Одлука се задолжува Градоначалникот на Општина Ранковце 

да склучи договор со одговорното лице на Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - 

Ранковце со кој ќе се уредат правата и обврските на двете страни. 

 

член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник 

на Општина Ранковце. 

 

 
 

    Бр.09-112/4                                                                             Совет на Општина Ранковце 

    28.01.2022 година                                                                                  Претседател 

    Ранковце                                                       Александра Стамболиска -Јовановска,с.р. 
 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 

Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Програмата за работа на Советот на Општина Ранковце 

 за 2022 година 
 

 
1.Се прогласува Програмата за работа на Советот на Општина Ранковце за 2022 

година, донесена на 5-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 

28.01.2022 година. 

 

2. Програмата за работа на Советот на Општина Ранковце за 2022 година, да се 

објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“. 

  

3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.08-156/2                                                                             Општина Ранковце 

            31.01.2022 година                                                                      Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р.   

 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник  на 

Р.М.бр.05/02) и член 23 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ранковце („Службен 
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гласник на Општина Ранковце“ бр.09/05, 04/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Советот на  Општина 

Ранковце на седницата одржана на ден 28.01.2022 година, донесе 

 

 

Програма за работа на Советот на Општина Ранковце 

за 2022 година 

  

 1.Вовед 

 Програмата за работа на Советот на Општина Ранковце за 2022 година се базира на 

надлежностите на Советот пропишани со Уставот на Република  Македонија, Законот за 

локална самоуправа и други закони кои се однесуваат на локалната самоуправа како и 

Статутот на Општина Ранковце и Деловникот на Советот на Општина Ранковце. 

 Програмата дава основни насоки по кои работи Советот и ги содржи одлуките и 

другите општи акти и материјали кои ќе ги  разгледува  во 2022 година, предлагачите на 

актите, субјектите задолжени за изготвување на актите и другите материјали  и роковите  

во кои треба да се поднесат на Советот на разгледување и усвојување  со што обезбедува 

транспарентност во работењето. 

 2.Посебен дел 

ЈАНУАРИ 

1. Предлог-Програма за работа  на Совет на Општина Ранковце за 2022 година; 

 

        Предлагач:Претседател на Совет на Општина Ранковце. 

        Изготвувач:Комисија за изработка на Програма за работа на Совет на  

Општина Ранковце. 

2. Предлог –Програма за активностите на Општина Ранковце во областа на 

заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 

2021година   

 

          Предлагач:Градоначалник. 

           Изготвувач: Одделение за правни и општи работи 

3. Извештај за работа на ТППЕ –Ранковце за 2021 година; 

 

  Предлагач:ТППЕ-Ранковце. 

  Изготвувач:ТППЕ-Ранковце. 

4. Предлог- План за изведување на стручна настава и обука со работниците на  

ТППЕ на Општина Ранковце, за 2022 година. 

 

Предлагач: ТППЕ - Ранковце. 

 

Изготвувач: ТППЕ-Ранковце. 

 

5. Предлог- Програма за работа на ТППЕ на Општина Ранковце, за 2022 година. 

Предлагач:ТППЕ-Ранковце. 

                        Предлагач: ТППЕ-Ранковце. 
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 ФЕВРУАРИ 
1.   Извештај за работа на Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце за четврт квартал, за  

2020година; 

  Предлагач:Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце. 

  Изготвувач:Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце. 

2. Извештај за работа  на Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце за 2021 година; 

 

  Предлагач:Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце. 

  Изготвувач:Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце. 

3. Завршна сметка на Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце за 2021 година; 

 

  Предлагач:Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце. 

  Изготвувач:Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце. 

4.  Извештај за реализација на Програмата за работа на Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце 

за 2021 година; 

  Предлагач:Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце. 

  Изготвувач:Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце. 

 

5. Завршна сметка на О.У.„Христијан Т.Карпош“-Ранковце за 2021  година; 

  Предлагач:О.У.„Христијан Т.Карпош“-Ранковце; 

  Изготвувач:О.У.„Христијан Т.Карпош“-Ранковце. 

 

МАРТ 

 1. Завршна сметка на Буџетот на Општина Ранковце за 2021 година; 

  Предлагач:Градоначалник; 

  Изготвувач:Одделение за финансиски прашања.  

2. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување 

и заштита на локалната патна мрежа на Општина Ранковце во 2021 година; 

  Предлагач: Градоначалник. 

  Изготвувач: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на 

животната  средина, локален економски  развој и јавни дејности. 

 3. Извештај за реализација на Програмата за заштита на животната средина за 2021 

година на Општина Ранковце. 

  Предлагач: Градоначалник. 

  Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на 

животната  средина, локален економски  развој и јавни дејности. 

 

АПРИЛ 

1. Извештај за работа на О.У.„Христијан Т.Карпош“-Ранковце за првото полугодие 

на учебната 2021/2022 година; 

  Предлагач:О.О.У.„Христијан Т.Карпош“-Ранковце. 

  Изготвувач:О.О.У.„Христијан Т.Карпош“-Ранковце.  

 2.Извештај за реализација на Програмата за изработка на Урбанистички планови на 

Општина Ранковце за  2021 година; 

  Предлагач:Градоначалник. 



Бр.1  стр. 5 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  02 Февруари   2022 година 

 

  Изготвувач: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на 

животната средина, локален економски развој и јавни дејности. 

3.Извештај за реализација на Програмата за зимско одржување на улиците, 

тротоарите  и  локалните  патишта во Општина Ранковце за 2021 година; 

  Предлагач: Градоначалник. 

  Изготвувач: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на 

животната средина, локален економски развој и јавни дејности.  

 

                                                              МАЈ 

 1.Извештај за работа на Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце, за прв квартал во 2022 

година; 

  Предлагач: Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце. 

  Изготвувач: Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце. 

 2.Усвојување на квартални извештаи К1 и К2 за извршување на Буџетот на 

Општина Ранковце, за прв квартал во 2022 година; 

  Предлагач:Градоначалник. 

  Изготвувач:Одделение за финансиски прашања. 

 3.Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавна чистота на 

територијата на Општина  Ранковце за  2021 година; 

  Предлагач: Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце. 

  Изготвувач: Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце. 

 

ЈУНИ 

1.Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција  и одржување 

на уличното осветлување во Општина Ранковце за 2021 година; 

  Предлагач:Градоначалник. 

  Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на 

животната средина, локален економски развој  и јавни дејности. 

 2.Извештај за извршени одлуки донесени од Советот на Општина Ранковце за 2021 

година; 

  Предлагач:Совет на Општина Ранковце. 

  Изготвувач:Градоначалник. 

 3.Извештај за јавна безбедност на подрачјето на Општина Ранковце за 2021 година. 

  Предлагач:Полициска станица-Кр.Паланка. 

  Изготвувач:Полициска станица-Кр.Паланка.  

 

ЈУЛИ 

1.Извештај за администрирање на  данок во Општина Ранковце за 2021 година; 

  Предлагач:Градоначалник. 

  Изготвувач:Одделение за финансиски прашања. 

 2.Информација за организиран превоз  на ученици на подрачјето на Општина 

Ранковце за 2021/2022 година; 

  Предлагач:О.У.„ХристијанТ.Карпош“-Ранковце. 

  Изготвувач:О.У.„Христијан Т.Карпош“-Ранковце.  

 3.Информација за извршување на надлежностите на Градоначалникот за прво 

шестмесечје за 2022 година; 

  Предлагач: Градоначалник. 

  Изготвувач: Градоначалник.  
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4.Извештај за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Ранковце за 

првото шестмесечје за 2021 година. 

  Предлагач: Полициска станица-Кр.Паланка. 

  Изготвувач: Полициска станица-Кр.Паланка. 

 

АВГУСТ 

 1.Извештај за работа на Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце за втор квартал за 2022 

година; 

  Предлагач:Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“- Ранковце. 

  Изготвувач:Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“- Ранковце. 

 2.Квартален извештај К1 и К2 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 

2022 година, за втор квартал; 

  Предлагач:Градоначалник; 

  Изготвувач:Одделение за финансиски прашања. 

3.Предлог-Програма за работа на О.У.„Христијан Т.Карпош“- Ранковце за учебната 

2022/2023 година. 

  Предлагач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце. 

  Изготвувач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце. 

 

СЕПТЕМВРИ  

 1.Извештај за работа на О.У.„Христијан Т.Карпош“-Ранковце за учебната 

2021/2022 година; 

  Предлагач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце. 

  Изготвувач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце. 

 2.Извештај за успехот и постигнатите резултати во О.У.„Христијан Т.Карпош“- 

Ранковце за учебната 2021/2022 година; 

  Предлагач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце. 

  Изготвувач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце. 

3.Предлог-Годишен план за вработување во Општина Ранковце, за 2023 година; 

Предлагач: Градоначалник на Општина Ранковце. 

 

Изготвувач: Одделение за човечки ресурси. 

4.Годишен план за вработување во Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“-Ранковце за 2023 година. 

Предлагач: Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“-Ранковце. 

 

Изготвувач: Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“-Ранковце. 

 

5.Годишен план за вработување во О.У.„Христијан Т.Карпош“- Ранковце за 2023 

година; 

Предлагач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце. 

  Изготвувач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце. 

 

ОКТОМВРИ 

 1.Предлог-Програма за заштита на животната средина во Општина Ранковце за 

2023 година; 



Бр.1  стр. 7 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  02 Февруари   2022 година 

 

  Предлагач:Градоначалник. 

  Изготвувач: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на 

животната средина, локален економски развој и јавни дејности. 

 2.Предлог-Програма за одржување на јавна чистота на територијата во Општина 

Ранковце  за 2023 година; 

  Предлагач:Градоначалник. 

  Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на 

животната средина, локален економски развој и јавни дејности. 

3.Предлог-Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните 

патишта во Општина Ранковце за 2023 година; 

  Предлагач:Градоначалник. 

  Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на 

животната средина, локален економски развој и јавни дејности. 

 

НОЕМВРИ 

 1.Предлог-Програма за уредување на градежно неизградено земјиште и одржување 

на комуналната инфраструктура во Општина Ранковце за 2023 година; 

  Предлагач:Градоначалник. 

  Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на 

животната средина, локален економски развој и јавни дејности. 

 2.Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 

локалната патна мрежа во Општина Ранковце за 2023 година; 

  Предлагач:Градоначалник. 

  Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на 

животната средина, локален економски развој и јавни дејности. 

 3.Предлог-Програма за изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце 

за  2023 година; 

  Предлагач:Градоначалник. 

  Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на 

животната средина, локален економски развој и јавни дејности. 

4.Предлог-Програма за изградба, реконструкција и одржување на уличното 

осветлување во Општина Ранковце за 2023 година; 

  Предлагач:Градоначалник. 

  Изготвувач:Одделение за уирбанизам,комунални дејности ,заштита на  

животната средина, локален економски развој и јавни дејности. 

5.Предлог-Програма за располагање со градежно неизградено земјиште на 

територијата на Општина Ранковце за 2023 година; 

  Предлагач:Градоначалник. 

  Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на 

животната срединма , локален економски развој и јавни дејности. 

 6.Квартален извештај К1 и К2 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 

2022 година, за трет квартал; 

  Предлагач:Градоначалник. 

  Изготвувач:Одделение за финансиски прашања. 

7.Извештај за работа на Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце за трет квартал за 2022 

година; 

  Предлагач: Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“- Ранковце. 

  Изготвувач: Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“- Ранковце. 
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 8.Нацрт-Буџет на Општина Ранковце  за 2023 година; 

  Предлагач:Градоначалник. 

  Изготвувач:Одделение за финансиски прашања. 

9. Предлог-Одлука за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа 

на Совет на Општина Ранковце за 2023 година; 

  Предлагач: Градоначалник. 

  Изготвувач: Комисија за изработка на Програма за работа на Совет на 

Општина Ранковце за 2023 година. 

10. Правилник за попис на основни средства, инвертар, недвижни и подвижен имот 

и побарувања и обврски на Општина Ранковце. 

Предлагач: Градоначалник. 

Изготвувач: Одделение за правни и  општи работи. 

 

ДЕКЕМВРИ 

 1.Предлог-Буџет на Општина Ранковце за 2023  година; 

  Предлагач:Градоначалник. 

  Изготвувач:Одделение за финансиски прашања. 

 2.Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2023 година; 

  Предлагач: Градоначалник. 

  Изготвувач:Одделение за финансиски прашања. 

 3. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бод за плата на државни 

службеници за 2023 година во Општина Ранковце; 

Предлагач: Градоначалник. 

  Изготвувач:Одделение за финансиски прашања. 

4. Предлог-Програма за работа  на Совет на Општина Ранковце за 2023 година; 

 

        Предлагач:Претседател на Совет на Општина Ранковце. 

        Изготвувач:Комисија за изработка на Програма за работа на Совет на  

Општина Ранковце. 

 

 3.Завршен дел 

 Освен наведените прашања и проблеми Советот на Општина Ранковце во текот на 

2022 година ќе расправа и одлучува и по други прашања согласно Законот за локална 

самоуправа. 

 Се задолжуваат предлагачите  и изработувачите да се придржуваат на роковите 

утврдени во Програмата и најдоцна до 10-ти  во месецот да ги доставуваат преку Архивата 

на Општина Ранковце до Советот на Општина Ранковце актите и другите материјали  кои 

се планирани за тековниот месец, со назнака кој е предлагач и кој е изготвувач на 

материјалот. 

 Оваа Програма влегува во сила  со денот на објавувањето во „Службен  гласник на 

Општина Ранковце“. 
 
 

Бр.09-112/5                                                            Совет  на Општина Ранковце 

28.01.2022 година                                                                Претседател 

 Ранковце                                                   Александра Стамболиска Јовановска, с.р 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 

Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа 

на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување  

со кризи во 2022 година 

 

 
1.Се прогласува Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на 

заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2022 

година, донесена на 5-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 

28.01.2022 година. 

 

2. Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и 

спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2022година, да се 

објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“. 

  

3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.08-156/3                                                                             Општина Ранковце 

            31.01.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р.   

 

 

Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 

Весник на РМ “ бр. 5/02) , член 49 и 51 од Законот за пожарникарство („Сл. весник на РМ“ 

бр. 67/04, 81/2007 и 55/2013, 158/2014, 193/2015, 39/2016) член 2 ст.1 од Законот за 

управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 

104/15, 39/16 и 83/18) член 4, став 2 и чл.9 од Законот за заштита и спасување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 

71/16, 106/16 и 83/18) и член 23, став 1 точка 40 од Статутот на Општина Ранковце ( 

„Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4,10, 3/11, 11/15 и 4/19), Советот на 

Општина Ранковце на 5-та седницата одржана на ден 28.01.2022 година, донесе: 

 

П Р О Г Р А М А 

за активностите на Општина Ранковце во областана заштитата и спасувањето, 

противпожарната заштита иуправување со кризи во 2022година 

 

 

Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и 

спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи ги утврдува заедничките 

интереси и активности во овие области, кои претставуваат активности од јавен интерес. 
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Според законските одредби, Oпштина Ранковце во 2022 година овие активности ќе ги 

остварува, насочува и координира преку : 

 

 Општински штаб за заштита и спасување 

 Просторни сили за заштита и спасување 

 Комисија за процена на штета од елементарни и други непогоди на 

територијата на Општина Ранковце 

 Територијалната противпожарна единица која ке дејствува на територијата 

на Општина Ранковце 

I.Цели:  

 

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во 

населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др;  

- заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните 

богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни 

непогоди и други несреќи во мир и вонредна состојба;  

- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на 

заштитата на луѓето и материјалните добра;  

- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и 

елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди;  

- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и 

координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и 

противпожарната заштита.  

 

II. Активности: 

 

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на 

Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за 

реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и 

спасувањето, како и заштитата и спасувањето во услови на разни видови непогоди, кризни 

состојби и други несреќи во мир. 

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на услови за 

квалитетна, брза и во законски рамки реализирана активност. Општина Ранковце во 

рамките на своите материјални можности ќе обезбеди услови потребни за квалитетна и 

технички стручно подготвена единица за противпожарна заштита, која ќе може брзо и 

ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Ранковце. Создавање на услови за 

воспоставување, развој за зајакнување на доброволната противпожарна организација на 

својата територија како и непречено функционирање на останатите субјекти од областа на 

заштитата и спасувањето на територијата на општината. 

III. Финансирање  

 

Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето, справувањето со 

кризни состојби и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдени 

според оваа Програма ќе биде реализирано од: 

 Средства од Буџетот на Општина Ранковце; 
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 Средства од Буџетот  на РМ ; 

IV. Распоредување на финансиските средства:  

 

Приходи за противпожарна заштита, заштита и спасување и управување со кризи:  

 

Приходи  

 

1. Наменска дотација                                                                                4.500.000,00 

 

2. Буџет на Општина Ранковце                                                                   730.000,00 

 

3. Вкупно 5.230.000,00денари  

 

 Расходи за противпожарна заштита:  

 

1. Плати,наемнини и надоместоци за вработените                                 4.600.000,00 

 

2. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт                        190.000,00 

 

3. Поправки и тековно одржување на возила                                             100.000,00 

 

4. Материјали и ситен инвентар                                                                   250.000,00 

 

5. Набавка на техничка и заштитна опрема                                                   - / - 

 

6. Договорни услуги                                                                                       60.000,00 

 

7. Тековни расходи                                                                                         30.000,00 

 

Вкупно :                                                5.230.000,00 денари 

 

V. Други форми на активности за поддржување и помагање на ТППЕ  

 

Активностите на Територијалната противпожарна единица – Ранковце, освен со 

финансиски средства, Градоначалникот и Советот на Општина Ранковце  ќе ги помагаат и 

стимулираат и со:  

 

 - одбележување на 20- ти мај,Денот на пожарникарите;  

 

           - учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани 

организирани од страна на ТППЕ Ранковце по разни поводи и прослави; 

 

          - поддршка и учество во проектни активности  

 

VI. Завршни одредби:  
 

За спроведување на оваа Програма се грижи Градоначалникот на Општина Ранковце  
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Во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и 

спасување, Центарот за управување со кризи и другите надлежни органи и тела, органите 

и телата на Општина Ранковце ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно 

ќе учествуваат во нејзината реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање 

на мислења и поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и 

активности.  

 

Програмата влегува во сила со денот на донесување,  ќе се објави во Службен гласник на 

Општина Ранковце, а ќе се применува од 01.01.2022 година.  

 

 

Бр. 09-112/6                                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ  

28.01.2022година                                                                Претседател,  

Ранковце                                                 Александра Стамболиска Јовановска, с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 

Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Одлуката за донесување на План за заштита и спасување од 

природни непогоди и други несреќи во Општина Ранковце и Процена на загрозеност 

од природни непогоди и други несреќи во Општина Ранковце 

 

 
1.Се прогласува Одлуката за донесување на План за заштита и спасување од 

природни непогоди и други несреќи во Општина Ранковце и Процена на загрозеност од 

природни непогоди и други несреќи во Општина Ранковце, донесена на 5-та седница на 

Советот на Општина Ранковце одржана на ден 28.01.2022 година. 

 

2. Одлуката за донесување на План за заштита и спасување од природни непогоди и 

други несреќи во Општина Ранковце и Процена на загрозеност од природни непогоди и 

други несреќи во Општина Ранковце, да се објави во „Службен гласник на Општина 

Ранковце“. 

  

3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.08-156/4                                                                             Општина Ранковце 

            31.01.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р.   
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Врз основа на член 8 од  Законот за  Управување со кризи (,,Сл. весник на 

Република Македонија”  бр.29/2005 и 36/2011),член 13 став 2 и член 11 став 3 од Законот 

за заштита и спасување (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 36/04, 49/04, 

86/06, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), како и Методологијата за содржината и 

начинот на проценување на опасностите и планирање за заштитата и спасувањето (,,Сл. 

Весник на Република Македонија” бр.76/06) Советот на Општина Ранковце на 5–та 

седница одржана на ден  28.01.2022 година, донесе 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За донесување на План за заштита и спасување од природни непогоди и други 

несреќи во Општина Ранковце со Процена на загрозеност од природни непогоди и 

други несреќи во Општина Ранковце  

 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се донесува План за заштита и спасување од природни непогоди и 

други несреќи во Општина Ранковце со Процена на загрозеност од природни непогоди и 

други несреќи во Општина Ранковце.  

 

Член  2 

Оваа одлука влегува на сила со денот на објавување во “Службен гласник на 

Општина Ранковце”. 

 

 

Бр. 09-112/7                                     Совет на Општина Ранковце 

28.01. 2022 година                                                   Претседател 

Ранковце                                         Александра Стамболиска Јовановска, с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 

Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештај за работа на ТППЕ на 

Општина Ранковце,за 2021 година 

 

 
1.Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештај за работа на ТППЕ на 

Општина Ранковце, за 2021 година, донесен на 5-та седница на Советот на Општина 

Ранковце одржана на ден 28.01.2022 година. 

 

2. Заклучокот за усвојување на Извештај за работа на ТППЕ на Општина Ранковце, 

за 2021 година, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“. 

  



Бр.1  стр. 14 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  02 Февруари   2022 година 

 

3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.08-156/5                                                                              Општина Ранковце 

            31.01.2022 година                                                                      Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р.   

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Р.М“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 40 од Статутот на Општина Ранковце 

(„Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Советот на 

Општина Ранковце, на 5-та седницата одржана на ден 28.01.2022  година, донесе  

 

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување  на  Извештај за работа на ТППЕ на Општина Ранковце,  

за 2021 година 

 

 

1. Се усвојува Извештајот за работа на ТППЕ на Општина Ранковце, за 2021 

година. 

 

 2 . Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.09-112/8                                                   Совет на Општина Ранковце 

28.01.2022година                                                         Претседател                                         

Ранковце                                                Александра Стамболиска -Јовановска, с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 

Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Решението за давање согласност на Програмата за работа на  

ТППЕ на Општина Ранковце, за 2022 година  
 
 

1.Се прогласува Решението за давање согласност на Програмата за работа на ТППЕ 

на Општина Ранковце, за 2022 година, донесено на 5-та седница на Советот на Општина 

Ранковце одржана на ден 28.01.2022 година. 

 



Бр.1  стр. 15 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  02 Февруари   2022 година 

 

2. Решението за давање согласност на Програмата за работа на ТППЕ на Општина 

Ранковце, за 2022 година, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“. 

  

3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.08-156/6                                                                             Општина Ранковце 

            31.01.2022 година                                                                      Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р.   

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Р.М“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 40 од Статутот на Општина Ранковце 

(„Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Советот на 

Општина Ранковце, на 5-та седницата одржана на ден 28.01.2022 година, донесе  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За давање согласност на Програмата за работа на ТППЕ на Општина Ранковце, 

 за 2022 година 

 

 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Програмата за работа на ТППЕ на Општина 

Ранковце, за 2022 година  

 

 2 . Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.09-112/9                                                           Совет на Општина Ранковце 

28.01.2022 година                                                               Претседател                                         

Ранковце                                                  Александра Стамболиска -Јовановска,с.р 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 

Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Решението за давање согласност на Планот за изведување на 

стручна настава и обука со работниците на ТППЕ на Општина Ранковце,  

за 2022 година 
 

 



Бр.1  стр. 16 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  02 Февруари   2022 година 

 

1.Се прогласува Решението за давање согласност на Планот за изведување на 

стручна настава и обука со работниците на ТППЕ на Општина Ранковце, за 2022 година, 

донесено на 5-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 28.01.2022 

година. 

 

2. Решението за давање согласност на Планот за изведување на стручна настава и 

обука со работниците на ТППЕ на Општина Ранковце, за 2022 година, да се објави во 

„Службен гласник на Општина Ранковце“. 

  

3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.08-156/7                                                                             Општина Ранковце 

            31.01.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р.   

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Р.М“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 40 од Статутот на Општина Ранковце 

(„Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Советот на 

Општина Ранковце, на 5-та седницата одржана на ден 28.01.2022  година, донесе  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За давање согласност на Планот за изведување на стручна настава и обука со 

работниците на ТППЕ на Општина Ранковце, за 2022 година 

 

 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Планот за изведување на стручна настава и обука 

со работниците на ТППЕ на Општина Ранковце за 2022 година.  

 

 2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на 

Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.09-112/10                                                      Совет на Општина Ранковце 

28.01.2022 година                                                          Претседател                                         

            Ранковце                                                Александра Стамболиска -Јовановска, с.р. 
 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 

Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 



Бр.1  стр. 17 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  02 Февруари   2022 година 

 

За прогласување на Одлуката за неодобрување на финансиски средства бр.09-112/11 

од 28.01.2022 година 

 

 
1.Се прогласува Одлуката за неодобрување на финансиски средства бр.09-112/11 

од 28.01.2022 година, донесена на 5-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана 

на ден 28.01.2022 година. 

 

2. Одлуката за неодобрување на финансиски средства бр.09-112/11 од 28.01.2022 

година, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“. 

  

3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.08-156/8                                                                             Општина Ранковце 

            31.01.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р.   

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15  од Законот за локална самоуправа 

(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 40  од 

Статутот на Општина Ранковце (,,Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 

3/11, 11/15 и 4/19), а постапувајки по Барање на Драге Спасовски од с. Ранковце, Ранковце 

заведено во Архивата на Општина Ранковце под број 09-57/1 од 12.01.2022 година, 

Советот на Општина Ранковце на 5-та седница одржана на ден 28.01.2022 година, донесе  

 

 

О Д Л У К А 

за неодобрување на финансиски средства 

 

 

Член 1 

Со оваа Одлука не се одобруваат финансиски средства на име финансиска помош  

на лицето Драге Спасовски од с. Ранковце, Општина Ранковце поради слаба финансиска 

состојба на општината. 

                                                           Член 2  

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Ранковце“. 
 

 

    Бр.09-112/11                                                                           Совет на Општина Ранковце 

    28.01.2022 година                                                                                  Претседател 

    Ранковце                                                        Александра Стамболиска -Јовановска,с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 



Бр.1  стр. 18 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  02 Февруари   2022 година 

 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 

Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Одлуката за неодобрување на финансиски средства бр.09-112/12 

од 28.01.2022 година 
 

 
1.Се прогласува Одлуката за неодобрување на финансиски средства бр.09-112/12 

од 28.01.2022 година, донесена на 5-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана 

на ден 28.01.2022 година. 

 

2. Одлуката за неодобрување на финансиски средства бр.09-112/12 од 28.01.2022 

година, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“. 

  

3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.08-156/9                                                                             Општина Ранковце 

            31.01.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р.   

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15  од Законот за локална самоуправа 

(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 40  од 

Статутот на Општина Ранковце (,,Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 

3/11, 11/15 и 4/19), а постапувајки по Барање на Зоја Федешин  од с. Герман, Општина 

Ранковце заведено во Архивата на Општина Ранковце под број 09-1428/1 од 14.12.2021 

година, Советот на Општина Ранковце на 5-та седница одржана на ден 28.01.2022 година, 

донесе  

 

О Д Л У К А 

за неодобрување на финансиски средства 

 

Член 1 

Со оваа Одлука не се одобруваат финансиски средства на име финансиска помош  

на лицето Зоја Федешин  од с. Герман, Општина Ранковце поради слаба финансиска 

состојба на општината а воедно и некомплетност на барањето. 

                                                           Член 2  

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Ранковце“. 

 
 

    Бр.09-112/12                                                                           Совет на Општина Ранковце 

    28.01.2022 година                                                                                  Претседател 

    Ранковце                                                        Александра Стамболиска -Јовановска,с.р. 



Бр.1  стр. 19 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  02 Февруари   2022 година 

 

 

С О Д Р Ж И Н А 

 
1. Заклучок за прогласување на Одлуката за давање на трајно користење на државна 

ствар моторно возило 

2. Одлука за давање на трајно користење на државна ствар моторно возило 

3. Заклучок за прогласување на Програмата за работа на Советот на Општина 

Ранковце за 2022 година 

4. Програмата за работа на Советот на Општина Ранковце за 2022 година 

5. Заклучок за прогласување на Програмата за активностите на Општина Ранковце во 

областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со 

кризи во 2022 година 

6. Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и 

спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2022 година 

7. Заклучок за прогласување на Одлуката за донесување на План за заштита и 

спасување од природни непогоди и други несреќи во Општина Ранковце и Процена 

на загрозеност од природни непогоди и други несреќи во Општина Ранковце 

8. Одлука за донесување на План за заштита и спасување од природни непогоди и 

други несреќи во Општина Ранковце и Процена на загрозеност од природни 

непогоди и други несреќи во Општина Ранковце 

9. Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештај за работа на 

ТППЕ на Општина Ранковце, за 2021 година 

10. Заклучоко за усвојување на Извештај за работа на ТППЕ на Општина Ранковце,за 

2021 година 

11. Заклучок за прогласување на Решението за давање согласност на Програмата за 

работа на ТППЕ на Општина Ранковце, за 2022 година  

12. Решение за давање согласност на Програмата за работа на ТППЕ на Општина 

Ранковце, за 2022 година 

13. Заклучок за прогласување на Решението за давање согласност на Планот за 

изведување на стручна настава и обука со работниците на ТППЕ на Општина 

Ранковце, за 2022 година 

14. Решение за давање согласност на Планот за изведување на стручна настава и обука 

со работниците на ТППЕ на Општина Ранковце, за 2022 година 

15. Заклучок за прогласување на Одлуката за неодобрување на финансиски средства 

бр.09-112/11 од 28.01.2022 година 

16. Одлуката за неодобрување на финансиски средства бр.09-112/11 од 28.01.2022 

година 

17. Заклучок за прогласување на Одлуката за неодобрување на финансиски средства 

бр.09-112/12 од 28.01.2022 година 

18. Одлуката за неодобрување на финансиски средства бр.09-112/12 од 28.01.2022 

година 

_________________________________/_______________________________ 


