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Бр.4 стр. 1 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  11 Април   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 Одлуката за пристапување кон измена и дополнувања на 

Статутот на Општина Ранковце 
 

 
1.Се прогласува Одлуката за пристапување кон измена и дополнувања на Статутот 

на Општина Ранковце, донесена на 8-та седница на Советот на Општина Ранковце 

одржана на ден 07.04.2022 година. 

 

2. Одлуката за пристапување кон измена и дополнувања на Статутот на 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.08-467/1                                                                             Општина Ранковце 

            11.04.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р. 

 

 

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

весник на РМ“ бр.05/02) и член 23 став 1 точка 1и член 150 од Статутот на Општина 

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

член 16 од Законот за младинско учество и младински политики („Службен весник на РМ“ 

бр.10/20), Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на ден 07.04.2022 година, 

донесе 

 

 

ОДЛУКА 

За пристапување кон измени и дополнувања на Статутот 

 на Општина Ранковце  

 

 

член 1 

Со оваа Одлука се пристапува кон измена и дополнување на Статутот на Општина 

Ранковце.  

член 2 



Бр.4 стр. 2 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  11 Април   2022 година 

Предлог-измените, градоначалникот на Општина Ранковце ќе ги достави до 

Статутарно-правната комисија на Советот на Општина Ранковце на разгледување и 

усвојување. 

член 3 

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

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

 

Бр.09-440/4                                                      Совет на Општина Ранковце 

07.04.2022 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 Одлуката за формирање Општински совет за безбедност на 

сообраќајот на патиштата во Општина Ранковце и именување на членови на советот  
 

 
1.Се прогласува Одлуката за формирање Општински совет за безбедност на 

сообраќајот на патиштата во Општина Ранковце и именување на членови на советот, 

донесена на 8-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 07.04.2022 

година. 

 

2. Одлуката за формирање Општински совет за безбедност на сообраќајот на 

патиштата во Општина Ранковце и именување на членови на советот, 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.08-467/2                                                                               Општина Ранковце 

            11.04.2022 година                                                                        Градоначалник 

            Ранковце                                                                                   Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 370 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата 

(,,Службен весник на Република Македонија бр.169/15, 226/15, 55/16, 11/18, 83/18 191/18,  

98/19 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 98/19, 302/ 20 и 122/21/) и 



Бр.4 стр. 3 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  11 Април   2022 година 

член 23 став 1 точка 35 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 својата        

8-ма седница одржана на 07. 04.2022 година, донесе   

 

 

     ОДЛУКА 

За формирање Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во 

Општина Ранковце и именување на членови на советот 

 

 

Член 1 

Со оваа Одлука Советот на Општина Ранковце формира Општински совет за 

безбедност на соообраќајот на патиштата во Општина Ранковце (во натамошниот текст: 

Општински совет). 

Целта за формирање на Советот е развивање и унапредување на сообраќајното 

образование и воспитување на учесниците во сообраќајот, остварување на соработка и 

координација во развивањето на сообраќајно-превентивна работа и самозаштита, 

унапредување на општата безбедност на сообраќајот на патиштата како работа од 

општествен интерес, како и заради иницирање и предлагање на потребни мерки за 

поголема безбедност на сообраќајот на патиштата  

 

Член  2 

       За претседседател и членови на Општинскиот совет за безбедност  на сообраќајот 

на патиштата во Општина Ранковце се именуваат: 

 

1. Мики Николовски - Командир на ПО за безбедност на сообраќајот на патиштата - 

Претседател на Советот; 

 

2. Слободан Стојнев - Командир на ПО Ранковце при  СВР Куманово, ПС Крива 

Паланка - Член; 

 

3. Игор Георгиевски - Државен инспектор за патен сообраќај - Член; 

 

4. Маја Цветковска - Стручен соработник, специјален едукатор и рехабилитатор во 

О.О.У. „Христијан Тодоровски - Карпош“-Ранковце - Член; 

 

5. Жарко Алексовски - Професор по географија и техничко образование во О.О.У. 

„Христијан Тодоровски - Карпош“-Ранковце - Член; 

 

6. Стефче Јакимовски - вработен во Овластено правно лице за технички преглед на 

возила Крива Паланка - Член; 

 

7. Моме Крстевски - вработен во Општина Ранковце како Раководител на одделение; 

 

8. Славица Стефановска - вработена во Општина Ранковце како Помлад соработник 

за ЛЕР и образование - Член; 



Бр.4 стр. 4 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  11 Април   2022 година 

 

9. Саше Арсовски - вработен во транспортна фирма „Филе турс“ од  Кратово - Член. 

 

Член 3 
Задачи на Советот од член 1 на оваа Одлука се : 

*унапредување на работите сврзани со безбедноста на сообраќајот на патиштата; 

*унапредување на сообраќајното воспитување и образование на учесниците во 

сообраќајот и развивање на сообраќајно-образовната работа на предучилишните установи 

и училиштата; 

*остварување соработка и координација во превентивната работа на државните 

органи, институциите, правните лица и другите субјекти по прашањата на самозаштита во 

областа на сообраќајот на патиштата; 

*организирање и учество во сообраќајно-воспитни акции и манифестации од 

областа на сообраќајната превентива; 

*поттикнување, развивање и помагање на научно-истражувачка работа во областа 

на сообраќајот на патиштата; 

*набавка и издавање на сообраќајно-воспитни публикации, филмови и слично; 

*организирање на научни и стручни собири за работа од областа на безбедноста на 

патниот сообраќај; 

*соработка со средствата за јавно информирање, заради навремено, целосно и 

објективно информирање на јавноста за мерките за унапредување на сообраќајната 

превентива и безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

 

Член 4 

Членовите на Општинскиот совет се именуваат за време од четири години, со 

право на повторно именување за уште еден мандат. 

Со работата на Општинскиот совет раководи  претседател, чиј мандат трае четири 

години, кој може да  биде именуван два пати едноподруго на истата функција. 

 

Член 5 

Општинскиот совет за својата работа донесува деловник, со кој поблиску се 

определуваат  неговите задачи и начинот на работа. 

 

Член 6 

За остварување на задачите од член 3 на оваа Одлука Општинскиот совет донесува 

Годишна програма, која се усвојува од страна на Советот на Општина Ранковце. 

Општинскиот совет доставува до Советот на Општина Ранковце финансиски 

извештај и  извештај за реализираните активности од годишната програма. 

 

Член 7 

Со влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за формирање 

Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Ранковце и 

именување на членови на советот („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр.1/14). 

 

Член 8 



Бр.4 стр. 5 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  11 Април   2022 година 

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

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Број 09-440/5                                                       Совет на Општина Ранковце 

07.04.2022 год                                                                 Претседател 

Ранковце                                                  Александра Јовановска Стамболиска, 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 отпочнување на постапка за редовно ажурирање  

на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Ранковце 

 од сите ризици и опасности  

 
 

1.Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за редовно ажурирање на 

Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Ранковце од сите ризици и 

опасности, донесена на 8-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 

07.04.2022 година. 

 

2. Одлуката за отпочнување на постапка за редовно ажурирање на Процената на 

загрозеност на подрачјето на Општина Ранковце од сите ризици и опасности, 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.08-467/3                                                                              Општина Ранковце 

            11.04.2022 година                                                                       Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р. 

 
 

Врз основа начлен 5 став 2, алинеја 2  од Законот за управување со кризи, 

(„Службен весник на Р.М“ бр.29/05 и 36/11), член 13 став 1 и член 14 став 1 од Уредбата 

за методологијата за изработка на Процената на загрозеноста на безбедноста на Република 

Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на 

чување и ажурирање, како и определување на субјектите во системот за управување со 

кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената („Службен весник на РМ„ 

бр.13/11) и член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр.05/02), 



Бр.4 стр. 6 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  11 Април   2022 година 

Советот на Општина Ранковце, на 8-та седницата одржана на ден 07.04.2022 година, 

донесе 

 

 

О Д Л У К А 

За отпочнување на постапка за редовно ажурирање на Процената на загрозеност на 

подрачјето на Општина Ранковце од сите ризици и опасности 

 

 

член 1 

Со оваа одлука на Советот на Општина Ранковце, започнуваат активностите за 

редовно ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Ранковце 

од сите ризици и опасности, (донесена од Советот на Општина Ранковце, со Одлука 

бр.07-863/4 од 19.12.2014 година), координирани од страна на ПО Регионален центар за 

управување со кризи – Крива Паланка. 

 

член 2 

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

Општина Ранковце’’. 

 

 

Бр. 09-440/6              Совет на Општина Ранковце 

07.04.2022 година                                                       Претседател 

Ранковце                                             Алрксандра 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 Финансиски план за донаторска 

сметка 2022 година ЕРАЗМУС+ Клучна акција КА101 - Мобилност на вработените 

во Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски  Карпош“- Ранковце  

 

 
1.Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансиски план за донаторска 

сметка 2022 година ЕРАЗМУС+ Клучна акција КА101 - Мобилност на вработените во 

Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски  Карпош“- Ранковце, донесен на 

8-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 07.04.2022 година. 

 

2. Заклучокот за усвојување на Финансиски план за донаторска сметка 2022 година 

ЕРАЗМУС+ Клучна акција КА101 - Мобилност на вработените во Општинското основно 

училиште „ Христијан Тодоровски  Карпош“- Ранковце, да се објави во „Службен гласник 

на Општина Ранковце“. 



Бр.4 стр. 7 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  11 Април   2022 година 

  

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

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.08-467/4                                                                               Општина Ранковце 

            11.04.2022 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 27 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 8-та седница, одржана на ден 07.04.2022 година, донесе  

 

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на Финансиски план за донаторска сметка 2022 година ЕРАЗМУС+ 

Клучна акција КА101 - Мобилност на вработените во Општинското основно 

училиште „Христијан Тодоровски  Карпош“- Ранковце 

 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Финансискиот план за донаторска сметка 2022 година 

ЕРАЗМУС+ Клучна акција КА101 - Мобилност на вработените во Општинското основно 

училиште „Христијан Тодоровски  Карпош“- Ранковце бр.02-60/11 од 25.03.2022 година 

донесен од Училишниот одбор на Општинското основно училиште „Христијан 

Тодоровски  Карпош“- Ранковце. 

 

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

Општина Ранковце“. 

 

 
Број 09-440/7                                                               Совет на Општина Ранковце 

07.04. 2022 год                                                                           Претседател 

Ранковце                                                  Александра Јовановска Стамболиска, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бр.4 стр. 8 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  11 Април   2022 година 

 

С О Д Р Ж И Н А 

 
1. Заклучок за прогласување на Одлуката за пристапување кон измена и 

дополнувања на Статутот на Општина Ранковце 

2. Одлука за пристапување кон измена и дополнувања на Статутот на Општина 

Ранковце 

3. Заклучок за прогласување на Одлуката за формирање Општински совет за 

безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Ранковце и именување 

на членови на советот 

4. Одлука за формирање Општински совет за безбедност на сообраќајот на 

патиштата во Општина Ранковце и именување на членови на советот 

5. Заклучок за прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за 

редовно ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина 

Ранковце од сите ризици и опасности 

6. Одлука за отпочнување на постапка за редовно ажурирање на Процената на 

загрозеност на подрачјето на Општина Ранковце од сите ризици и опасности 

7. Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансиски план 

за донаторска сметка 2022 година ЕРАЗМУС+ Клучна акција КА101 - 

Мобилност на вработените во Општинското основно училиште „Христијан 

Тодоровски  Карпош“- Ранковце  

8. Заклучок за усвојување на Финансиски план за донаторска сметка 2022 

година ЕРАЗМУС+ Клучна акција КА101 - Мобилност на вработените во 

Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски  Карпош“- Ранковце 

 

___________________________________/____________________________________ 

 


