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Бр.3 стр. 1 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  15 Март   2022 година 

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 Завршната сметка на Буџетот на 

Општина Ранковце, за 2021 година 
 

 
1.Се прогласува Заклучокот за усвојување на Завршната сметка на Буџетот на 

Општина Ранковце, за 2021 година, донесен на 7-та седница на Советот на Општина 

Ранковце одржана на ден 11.03.2022 година. 

 

2.Заклучокот за усвојување на Завршната сметка на Буџетот на Општина Ранковце, 

за 2021 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.08-362/1                                                                             Општина Ранковце 

            14.03.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.  05/02),  и член 23 став 1 точка 4 од  Статутот на 

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

11/15), Советот на Општина Ранковце, на 7-та седница, одржана на ден 11.03.2022 година, 

донесе  

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на Завршната сметка на Буџетот на Општина Ранковце, за 2021 

година 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Завршната сметка на Буџетот на Општина Ранковце, за 2021 

година. 

2. Овој Заклучок  влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во  

„Службен гласник на Општина Ранковце “. 

 

Бр.09- 335/4                                                               Совет на Општина Ранковце         

11.03.20202година                                                                    Претседател 

Ранковце                                                        Александра Стамболиска -Јовановска,с.р 



Бр.3 стр. 2 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  15 Март   2022 година 

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 Годишната завршна сметка на 

Општинското основно училиште „ Христијан Тодоровски  Карпош“- Ранковце, 

 за 2021 година 

 

 
1.Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишната завршна сметка на 

Општинското основно училиште „ Христијан Тодоровски  Карпош“- Ранковце, за 2021 

година, донесен на 7-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 

11.03.2022 година. 

 

2.Заклучокот за усвојување на Годишната завршна сметка на Општинското 

основно училиште „ Христијан Тодоровски  Карпош“- Ранковце, за 2021 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.08-362/2                                                                             Општина Ранковце 

            14.03.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Р.М“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 29 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 7-та седница, одржана на ден 11.03.2022 година, донесе  

 

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на Годишната завршна сметка на Општинското основно училиште „ 

Христијан Тодоровски  Карпош“- Ранковце, за 2021 година 

 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната завршна сметка на Општинското  основно училиште 

„ Христијан Тодоровски Карпош“- Ранковце, за 2021 година. 

 

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

Општина Ранковце“. 
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 Бр.09-335/5                                                                 Совет на Општина Ранковце            

11.03.2022година                                                                    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 Програмата за дизинсекција и дератизација на подрачјето на 

Општина Ранковце за 2022 година 

 

 
1.Се прогласува Програмата за дизинсекција и дератизација на подрачјето на 

Општина Ранковце за 2022 година, донесена на 7-та седница на Советот на Општина 

Ранковце одржана на ден 11.03.2022 година. 

 

2.Програмата за дизинсекција и дератизација на подрачјето 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.08-363/3                                                                             Општина Ранковце 

            14.03.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р. 

 

 

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

весник  на РМ “ бр.5/02), член 39, член 42 и член 43 став 2 од Законот за заштита на 

населението од заразни болести  („ Службен весник  на Република Македонија “ бр. 66/04, 

бр.139/08, бр.99/09) и член 23 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Ранковце 

(„Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/2005, 4/10, 3/11 и 11/15), Советот на 

Општина Ранковце на седница, одржана на ден 11.03.2022 година  донесе: 

 

 

ПРОГРАМА  

за дезинсекција и дератизација на подрачјето на Општина Ранковце   

за 2022 година 

 

Вовед 
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  Како резултат на глобалното затоплување и климатските промени постои можност  

за интензивно распространување на векторите, зголемување на бројот на заразни 

заболувања, како, појава на заболувања кои не се карактеристични за нашето подрачје, 

како и појава на тропски и субтропски болести кои ги пренесуваат комарците и други 

вектори.  

Присуството на комарците, крлежите и другите штетни инсекти, како и 

присуството на глодарите е перманенто присутен проблем кој мора да се решава  и со тоа 

да се придонесе за обезбедување на поставената општествена цел заштита на населението 

од штетните влијанија на овие биолошки врсти. 

Болестите при кои причинителот на заболувањето се пренесува од еден на друг 

домаќин преку живи преносители (вектори) се нарекуваат трансмисиони заразни болести. 

Трансмисиони заразни болести се: Зика вирусна инфекција, Конго-кримска 

хеморагична треска, Вирус од Западен Нил, Хеморагична треска, Чукунгунија, Лајмска 

болест, Лајшманиоза, Маларија, Денга и други кои во кои во иднина има голема можност 

да се регистрираат во Република Северна Македонија. 

Поради тоа потребно е превентивно да се превземаат соодветни мерки за нивно 

спречување, уништување на векторите и едукација на населението за соодветна лична 

заштита. Една од општите мерки за превенција и контрола на заразните болести се 

дезинсекција и дератизација во Општина Ранковце. 

Со оваа Програма се утврдуваат епидемиолошките карактеристики на 

трансмисивните заболувања, начинот на организирањето на дезинсекција и дератизација  

на подрачјето на Општина Ранковце во 2022 година, периодот на вршење на активностите 

и финансирањето на истите. 

 

1. Трансмисивни инфективни заболувања и епидемиолошки карактеристики 

 

 Зика вирусната инфекција е заболување кое го пренесуваат комарци од родот 

Aedes и е предизвикана од Зика вирусот (ZIKV). Историјатот на откривањето на 

овој вирус е од 1947 година во Зика - шумска област во Уганда, со повторна 

епидемиска појава во 2007 на некои  острови на Пацификот и во 2015 година во 

Јужна Америка.Комарците кои го пренесуваат овој Зика вирус од родот Aedes 

каснуваат во текот на денот (особено во зори и во доцните попладневни часови и 

на самрак). 

 

 Чучунгија е заболување кое се шири преку каснување од страна на ‘’тигрестиот 

комарец’’-Aedes albopictus и се карактеризира со висока температура, 

омалаксаност, главоболка, петихијални крварања по кожата. Во Република Северна 

Македонија досега нема регистрирано ваков случај. 

 

 Вирус од западен Нил, е арбовирус од фамилијата  Flaviviridae  и го пренесуваат 

комарци. Од овој вирус можат да заболат луѓе, птици, комарци, коњи  и други 

цицачи. Ширењето на треската од западен Нил во Европа е резултат на  

комбинација од фактори, вклучувајки ги временските услови, изобилството на 

векторите-комарци и заразените  птици преселници. Во денешно време нилската 

треска е регистрирана скоро во сите Балканси држави, а неколку случаеви и 

официјално се докажани во Р. Северна Македонија. 
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 Лајмска болест е бактериско заразно заболување од типот на природно-огнишни 

заболувања. Болеста е предизвикана од Borelia burgdorferi микроорганизам од 

класата Spiroheti. Во природата помеѓу животните бактеријата се пренесува преку 

крлежи, а заразените крлежи преку убод го пренесуваат инфективниот агенс на 

човекот. Болеста има три стадиуми: ран локализиран стадиум, ран десиминиран 

стадиум и доцен перзистентен  стадиум. 

 

 Маларија е акутно заразно заболување предизвикано од паразит наречен  

Plasmodium. Маларијата е антропозооноза и од неа боледува само човекот. 

Маларијата се пренесува преку комарци од родот Anopheles кои ги има во Р. 

Северна Македонија. Болеста ја пренесуваат само женски комарци преку убод и 

хранење со крвта на човекот.  

 

 Конго-кримска хеморагична треска е вирусно заболување кое се пренесува преку 

крлежи. Се карактеризира со висока температура, главоболка, болки во крстот и 

екстремитетите. Во РСМ во 2010 година е пријавен еден случај на Конго-кримска 

хоморагична треска. 

 

 Денга е акутно инфективно тропско заболување предизвикано од вирус. За 

природен резервоар на денгата се сметаат некои видови на мајмуни. Болеста 

помеѓу мајмуните се пренесува преку комарци па така и човекот може да биде 

инфициран. Досега во РСМ нема регистрирано ваков случај.  

 

 

2. Климатско-метеоролошки карактеристика на Општина Ранковце 

 

Општина Ранковце е една од помалите општини во североисточниот плански 

регион која лежи во Славишко Поле, а од север и југ е органичена со планински масиви. 

Климата е умерено-континентална што се должи на географската диспозиција и на 

извесните влијанинја кои навлегуваат од Егејот преку Крива Река. Просечната 

температура изнесува 10,2°С. Најтопол месец е месецот јули со просечна температура од 

20,0°C, додека пак најстуден месец е јануари со проселна температура од 0,3°C. Од тука 

можеме да заклучиме дека климата во Општина Ранковце се одликува со умерено-ладна 

зима и умерено-топло лето.  

На територијата на Општина Ранковце постојат повеќе постојани или повремени 

водени површини: реки, потоци, канали (вади), вештачки езера и други слични површини, 

како и разновидна флора. Исто така постојат и диви депонии кои претставуваат идеални 

места за размножување и опстанок на глодарите и инсектите. 

 

3. Мерки 

 

Појавата и потенцијалната опасност или закана од појава на заболувања пренесени 

преку комарци и други вектори, наметнува итна примена на општите мерки за спречување 

на појавата, раното откривање, спречувањето на ширењето и сузбивањето на заразните 
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болести. Законот за заштита на населението од заразни болести, дезинсекцијата и 

дератизацијата ги утврдува како основни мерки за заштита од заразни болести.  

 

I. Превентивната дезинсекција се изведува на два начина :  

 Уништување на  комарецот е во фаза на ларва – така наречена ларвицидна 

дезинсекција; и 

 Уништување на возрасните единки на комарецот – така наречена адултицидна 

дезинсекција која се изведува преку прскање, оросување, замаглување, авионска и 

терестичка дезинсекција, итн. 

 

Комбинацијата од лаврцидна и адултицидна дезинсекција е вистинско решение и 

истите треба континуирано да се изведуваат од рана пролет до касна есени на стручен и 

организиран начин. 

 

II. Освен дезинсекцијата, мошне битна превентивна мерка е дератизацијата,    

која претставува збир на мерки и постапки кои се применуваат во борба против 

глодарите. 

 

 Превентивната дератизација подразбира превземање на механички, физички и 

хемиски мерки со цел: 

- Спречување на влегување, задржување и размножување на штетните гасови; 

- Намалување на популацијата на штетните глодари; 

 

 Задолжителната дератизација подразбира механички, физички и хемиски мерки 

кои се спроведуваат на површини, во простории или објекти кои подлежат на 

санитарен надзор, а се превземаат во вонредни состојби: 

- Доколку постои зголемен ризик за појава на заразни заболувања кои ги пренесуваат 

штетните глодари; 

- Доколку популацијата на глодари не го помине прагот на штетност;  

- При елементарни непогоди; 

- При масовни собири, спортски и други манифестации; 

- Доколку се утврди штета на залихите на храна предизвикана од глодарите; 

 

III.  Борбата против глодарите исто така опфаќа и општи и специфични  мерки: 

 Во општи мерки спаѓаат: 

- Секојдневно правилно отстранување на отпадоците од храна; 

- Физичка заштитна на храната од глодарите; 

- Затварње на сите дупки  од надворешноста на објектот; 

 Специфичните мерки според средствата и начинот на кој се применуваат можат 

да бидат :  

- Механички мерки кои во денешно време многу ретко се користат и тука спаѓаат 

физички направи за фаќање на глодарите; 

- Хемиски мерки кои опфаќаат користење на хемиски средства Родентициди за 

сузбивање на глодарите; 

 

IV. Хегиенско-санитарни мерки  
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- Сречување на неконтролирано депонирање на цврсти отпадни материи, органски 

отпад; 

- Обезбедување доволен број на контејнери за депонирање на отпадот, како и нивно 

редовно празнење и чистење; 

- Редовно одржување и санирање на водоводната мрежа со цел да не се создадат 

влажни места кои глодарите ќе ги користат; 

- Поставување на физичка заштита на објектите; 

- Подигање на хигиенскиот стандард на населението јавните медиуми и други 

средства за информација; 

 

4. Планирани активности на единицата на локалната самоуправа 

 

Општина Ранковце во соработка  со Центарот за јавно здравје од Куманово/ПЕ-КР. 

Паланка ќе превземе соодветни мерки за спречување на заразните заболувања: 

- Подигнување на свеста на населението преку медиумите 

- Теренска проценка на околината во тек на цела година 

- Мапирање на сите стоечки води, бари, мочуришта на територијата на  Општина 

Ранковце; 

- Употреба на заштитни мрежи на вратите и прозорците во домовите  

- Примена на заштитни средства (репеленти) во облик на лосион, аеросол спреј или 

крем за кожата; примена на облека која ги одбива комарците 

- Носење на соодветна облека која ги покрива откриените делови на телото, облека 

со долги ракави и долги пантолони 

- Отстранување на високи треви, средување на земјиштето каде што се кријат 

крлежите 

- Редовно чистење на олуците за да се овозможи истекување на водата 

- Отстранување на застојаните води (бари) по дворовите, во буриња, канти, 

пластични шишиња и чаши, автомобилски гуми и сите други предмети каде што се 

задржува вода која претставува средина за множење на комарци 

- Одбегнување на излегување и престој надвор во зори или во самрак кога комарците 

се најактивни. 

 

Исто така на територијата на Општина Ранковце може да се спроведе аеросолната 

дезинсекција и тоа по пат на авиодезинсекција и терестична дезинсекција.  

Во 2022 година се предвидува зголемување на досегашниот опфат на третирано подрачје 

како и зголемување на бројот на третманите.     

Со авиодезинсекцијата треба да бидат третирани вкупно 480 ha (особено по течението на 

Крива река и притоките; вировите на територија на село Ранковце, село Љубинци и село 

Гиновци; и акумулацијата – вештачко езеро „Отошница“) во 3 (три)  наврати, и тоа: во 

месец јуни, јули и август -  против возрасни комарци. Авиодезинсекцијата ќе биде 

реализирана доколку бидат обезбедени средства во Буџетот на Општина Ранковце од 

дотација од други нивоа на власт.    

Со терестична дезинсекција ќе бидат третирани вкупно 40 ha во 2 (два) наврата (јуни и 

август), против возрасни комарци и 45 ha против ларви во 1 (еден ) наврат ( во првиот 

момент од годината кога ќе се создадат услови за тоа).  
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Аеросолната дезинсекција ќе се изведува во раните утрински часови, во денови на 

викендите, заради намалено движење на граѓаните, и тоа при поволни временски услови, 

без ветер, дожд и слично.  

Конкретните датуми ќе се утврдуваат во зависност од метеоролошките состојби. 

 При неповолни временски услови назначените термини се одложуваат за првиот 

нареден поволен термин.        

Заради безбедно и ефикасно извршување на работите, граѓаните навремено ќе 

бидат информирани преку печатените и електронските медиуми за времето и начинот на 

спроведувањето на аеросолната дезинсекција.     

Аплицирање на средството го врши фирма регистрирана за таа дејност, која 

поседува соодветна потребна документација за вршење на ваква дејност .   

Средството за спроведување на аеросолната дезинсекција треба да биде 

регистрирано и одобрено од Министерството за здравство на Република Македонија како 

погодно средство за користење во урбани средини. 

Според теренскиот увид на претставниците од локалната самоуправа Општина Ранковце и 

епидемиолог од Центарот за јавно здравје од Куманово мапирани се следните подрачја на 

кои ќе биде извршена терестичната  дезинсекција :  

- Рибник „Гогомонд“ 

- Влез во село Ранковце 

- Вирови во село Љубинци 

- Езерца во село Гиновци и рибник „Универзал Парк“ Гиновци 

- Одредени подрачја на село Петралица 

- Одредени подрачја на село Псача 

- Опила-трски 

- Гиновци-спортски центар покрај река. 

 

Превентивната дератизација на територијата на Општина Ранковце ќе ја  

спроведе Јавното комунално претпријатие „ Чист ден “, Ранковце, и тоа во 2 (два) наврата. 

 

5. Финансирање 

 

Финансирањето на оваа Програма се врши од средствата предвидени со Буџетот на 

Општина Ранковце за 2022 година и за дератизацијата од Буџетот на ЈКП „Чист ден“- 

Ранковце за 2022 година .  

 

6.  Аплицирање 

 

Извршител на активностите за аплицирање на средството за аеросолната дезинфекција, 

предвидени со оваа Програма ќе биде економскиот оператор кој ќе биде избран за  

најповолен понудувач избран врз основа на Законот за јавни набавки, со кој ќе биде  

склучен договор. 

Превентивната терестична дезинсекција ќе ја врши избран извршител, кој ќе изврши 

избор на соодветно средство за дезинсекција кое е одобрено од бирото за лекови.  

За реализација на активноста за превентивна дератизација Јавното комунално 

претпријатие „Чист ден“- Ранковце  ќе изврши евидентирање на површините за 

третирање, точките во канализациониот систем каде ќе се врши дератизација,  
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отстранување на дивите депонии од јавните површини пред почеток на процесот на 

дератизација, како и спроведување на јавна набавка за избор на правно лице кое ќе ја 

спроведе превентивната дератизација. 

 

7. .Надзор 

 

Надзор над извршувањето на Програмата врши Одделението за урбанизам, комунални 

дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности. 

     

Инспекциски надзор врши Одделението за инспекциски надзор преку инспекторот за 

комунални работи. 

 

8. Завршна одредба 

 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Ранковце”. 

 

 

Бр.09-335/6                                                              Совет на Општина Ранковце 

11.03.2022 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 изменување и дополнување на Програмата за 

изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2022 година 

 

 
1.Се прогласува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за 

изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2022 година, донесена на    

7-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 11.03.2022 година. 

 

2.Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 

Урбанистички планови за 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“. 
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Бр.08-362/4                                                                             Општина Ранковце 

            14.03.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р. 
 

 

Врз основа на член 40 стaв 1 од Законот за  урбанистичко планирање(„Сл.весник 

на РСМ“ бр. 32/2020) и член  23 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на 

Општина Ранковце“ бр. 09/05, 04/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Советот на Општина Ранковце на 

седницата одржана на ден11-03-2022 година,донесе: 

 

 

П Р О Г Р А М А 

За изменување и дополнување на ПРОГРАМАТА за изработка на  

Урбанистички планови заОпштина Ранковце за 2022година  

 

 

Во ПРОГРАМАТА за изработка на урбанистички планови за Општина Ранковце за 

2022 годинабр.09-1385/13 од 10-12-2021 година,  објавена во Службен гласник на 

Општина Ранковце  бр.17/2021,се врши измена и тоа: 

 Во Точка 1 се додава : 

- Изработкана Урбанистички план  за вон населено место Гиновци со намена Е1.13 и 

Е2 површински соларни и фотоволтаични електрани  и трансформатор на 

к.п.бр.912, 913, 914, 915, 916, 917, 918 и 919 КО Гиновци, Општина Ранковце; 

 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен 

гласник “ на Општина Ранковце. 

 

 

Бр.09-335/7                                                        Совет на Општина Ранковце 

11.03.2022 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 формирање на Комисија за процена и утврдување 

на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи 
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1.Се прогласува Решението за формирање на Комисија за процена и утврдување на 

висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи, донесено на 7-та 

седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 11.03.2022 година. 

 

2.Решението за формирање на Комисија за процена и утврдување на висината на 

штетата настаната од природни непогоди и други несреќи, 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.08-362/5                                                                             Општина Ранковце 

            14.03.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р. 
 

 

Врз основа на член 22 став 1 точк 10 и 13 од Законот за локалната самоуправа (СВ 

на РМ бр. 05/2002) и член 143 став 1 алинеја 2 од Законот за заштита и спасување  (СВ на 

РМ бр. 36/04; 49/04; 86/08; 124/10; 18/11; 41/14; 129/15; 71/16; 106/16 и 83/18)  на  VII - та 

седница одржана на ден  11.03.2022 г. Советот на Општина Ранковце донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање на Комисија за процена и утврдување на висината на штетата  

настаната од природни непогоди и други несреќи 

 

 

1. Со ова Решение Советот на Општина Ранковце, ФОРМИРА Комисија за процена и 

утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други 

несреќи. 

2. Комисија за процена и утврдување на висината на штетата настаната од природни 

непогоди и други несреќи ја сочинуваат:  

Претседател на Комисија Моме Крстевски Раководител на Одделението за 

урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски 

развој и јавни дејности;  

Член на Комисија Биљана Николовска  Раководител на  Одделението за 

финансиски прашања во Општина Ранковце; 

Член на Комисија Далибор Цветановски  Самостоен референт за Превенција и 

справување со кризни состојби во Одделението за правни и општи работи; 

Член на Комисија  Славица Стефановска Помлад соработник за Локален 

економски развој и образование во Одделението за урбанизам, комунални дејности, 

заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности;    
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Член на Комисија  Ивона Дојчиновска Филиповска,  Помлад соработник 

Локален економски развој и социјална заштита,  детска и здравствена заштита  и 

родова рамноправност;    

Член на комисијата  Бранислав Јовевски - Помлад соработник за спроведување на 

обука, тренинг и вежби за противпожарна заштита од шумски пожари вработен во  

Подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување Крива Паланка. 

Член на комисијата Игор Младеновски вработен во Подрачната единица на 

Центарот за Управување со Кризи  Крива Паланка  

3. Комисијата има за задача да изврши евидентирање, процена и утврдување на 

висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи според 

видот , обемот и висината на штетата изразена во натура и вредносни показатели 

според подрачјето, дејноста, имотот, сопственоста, времето и причината за 

настанувањето на штетата. 

Освен утврдувањето на штетата, Комисијата го утврдува и извршува и обемот и 

висината на осигурувањето кое се одбива од вкупно утврдената штета. 

4.  Утврдувањето на висината на штетата започнува веднаш по нејзиното настанување 

од природната непогода и завршува најдоцна за 360 (триста и шеесет)  дена од 

престанокот на природната непогода.  

5. Комисијата за својата работа е должна да изготви Извештај за процена на штетата, 

кој што Извештај општина Ранковце ќе го достави со мислење до министерството 

за финансии и до Владата на Република Северна Македонија  

6. Решението влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на 

општина Ранковце“.. 

 

 

Бр. 09 - 335/8                                                       Совет на Општина Ранковце                                                             

            11.03.2022 г.                           Претседател 

            Ранковце                                                 Александра Стамболиска Јовановска, с.р. 
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С О Д Р Ж И Н А 
 

1. Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Завршната сметка на 

Буџетот на Општина Ранковце, за 2021 година 

2. Заклучок за усвојување на Завршната сметка на Буџетот на Општина Ранковце, за 

2021 година 

3. Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишната завршна 

сметка на Општинското основно училиште „ Христијан Тодоровски  Карпош“- 

Ранковце, за 2021 година 

4. Заклучок за усвојување на Годишната завршна сметка на Општинското основно 

училиште „ Христијан Тодоровски  Карпош“- Ранковце, за 2021 година 

5. Заклучок за прогласување на Програмата за дизинсекција и дератизација на 

подрачјето на Општина Ранковце за 2022 година 

6. Програма за дизинсекција и дератизација на подрачјето на Општина Ранковце за 

2022 година 

7. Заклучок за прогласување на Програмата за изменување и дополнување на 

Програмата за изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2022 

година 

8. Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 

Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2022 година 

9. Заклучок за прогласување на Решението за формирање на Комисија за процена и 

утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други 

несреќи 

10. Решение за формирање на Комисија за процена и утврдување на висината на 

штетата настаната од природни непогоди и други несреќи 

 

-------------------------------------------------------/--------------------------------------------------------- 


