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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 разрешување и именување  на Членови на  Штабот 

за заштита и спасување на Општина Ранковце 
 
 

1.Се прогласува Одлуката за разрешување и именување  на Членови на  Штабот за 
заштита и спасување на Општина Ранковце, донесена на 51-та седница на Советот на 
Општина Ранковце одржана на ден 27.05.2021 година. 
 

2.Одлуката за разрешување и именување  на Членови на  Штабот за заштита и 
спасување 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.08-683/1                                                                           Општина Ранковце 
            28.05.2021 година                                                                    Градоначалник 
            Ранковце                                                                                Ивица Тошевски, с.р. 
 
 

Врз основа начлен 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа  („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), а во врска со член 110 став 2 од Законот за заштита и спасување 
(„Службен весник на РМ„ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 
106/16) и член 12  став 1 од Уредбата за пополнување на резервниот состав на силите за 
заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр.18/06) и член 2 од Одлуката за 
утврдување на персоналниот и материјалниот состав на силитеза заштита и спасување 
(„Службен весник на РМ“ бр.124/06 и 34/10), Советот на Општина Ранковце, на 51-та 
седницата одржана на ден27.05.2021година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
За разрешување и именување  на Членови на  Штабот за заштита и спасување на 

Општина Ранковце 
 

член 1 
Од должноста Помошник на Началникот за технички мерки за заштита и спасување од 
поплави се разрешува Александра Јовановска Стамболиска, и на нејзино место се 
именува Даниел Пешевски, вршител на должноста в.д. директор на ЈКП ЧИСТ ДЕН -  
Ранковце. 
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Од должноста Извршител – администратор во Штабот за заштита и спасување се 
разрешува Даниел Николовски, и на негово место се именува Сања Стојановска, 
вработена во Општина Ранковце. 
 
Од должноста Помошник на Началникот за Оперативни работи во Штабот за заштита 
и спасување се разрешува Зоран Пешевски,и на негово место се именува Ангелко 
Стојановски, вработен во Општина Ранковце. 
 
Од должноста Извршител - курир  во Штабот за заштита и спасување се разрешува 
Ласте Моневски, и на негово место се именува Зорица Стаменковска, вработена во 
Општина Ранковце. 

 
член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник  на 
Општина Ранковце’’. 
 
 

Бр. 09 –665 / 3                                                  Совет на Општина Ранковце 
27.05.2021година                                                        Претседател 
Ранковце                                                                 Горан Младеновски, 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 Деловникот за работа на Партиципативно тело 

 
 

1.Се прогласува Деловникот за работа на Партиципативно тело, донесен на 51-та 
седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 27.05.2021 година. 
 

2. Деловникот за работа на Партиципативно тело, 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.08-683/2                                                                           Општина Ранковце 
            28.05.2021 година                                                                    Градоначалник 
            Ранковце                                                                               Ивица Тошевски, с.р. 
 



 
Бр.9  стр. 3 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  31 Мај   2021 година 

 
Врз основа на член 46 став 1 и 7 од Законот за урбанистичко планирање („Службен 

весник на РСМ“Бр.32/2020), член 50 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.05/2002), ичлен  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 Општина Ранковце на седницата одржана на ден  27.05.2021 година, 
донесе: 
 

ДЕЛОВНИК 
за работа на Партиципативно тело 

 
 

1. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој Деловник поблиску се уредува организацијата и начинот на работа на 
Партиципативното тело во доменот на планирање и донесување на урбанистички планови, 
заради обезбедување на инклузивност, партиципативност и јавност во процесот на 
урбанистичкото планирање во Општина Ранковце. 
 
2. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПАРТИЦИПАТИВНОТО ТЕЛО 
 

Член 2 
Партиципативното тело го сочинуваат членови од Комисијата за урбанизам, стручно лице 
вработено во правното лице што го изработува урбанистичкиот план, претставници од 
секоја урбана и месна заедница, претставници од невладини организации од различни 
сегменти од урбаниот живот, здруженија на граѓани и граѓански активисти, како и граѓани 
што се стручни лица од областа на урбанистичкото планирање и други стручни области 
суштествени за планирањето и одржливиот развој на опшината, како и стручни лица од 
општинската администрација. 
Бројот на членови кои го сочинуваат партиципативното тело е следен: двајца (2) членови 
од општинската администрација, еден (1) член од Комисијата за урбанизам формирана од 
страна на градоначалникот и истиот го одредува градоначалникот, по двајца (2) 
претставници од секоја месна заедница за која се разгледува документацијата, едно (1) 
стручно лице вработено во правното лице што го изработува урбанистичкиот план и 
неограничен број на граѓани членови кои доброволно се пријавиле на јавен оглас објавен 
од Општина Ранковце. 
 

Член 3 
Активностите на Партиципативното тело ги координира претседателот на 
Партиципативното тело, а во отсуство на претседателот активностите на 
Партиципативното тело ги координира заменик претседателот. 
Претседателот и заменик претседателот се избираат од членовите на Партиципативното 
тело, со јавно гласање.  
 
 

Член 4 
Партиципативното тело има секретар. 
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Секретарот ги подготвува и организира состаноците на Партиципативното тело, се грижи 
за унапредување на работата на телото, се грижи за уредно и ажурно доставување на 
актите и му помага на претседателот во спроведувањето на Деловникот. 
Секретарот се бира од вработени од општинската администрација. 
 
 
3. НАДЛЕЖНОСТИ НА ПАРТИЦИПАТИВНОТО ТЕЛО 
 

Член 5 
Партиципативното тело ги претставува сите различни интереси и интересни групи на 
локалната заедница и ги пренесува ставовите, мислењата и потребите на граѓаните и 
правните лица, ги следи состојбите во планирањето преку давање иницијативи, насоки и 
сугестии за изготвување на плански решенија и во постапката за изработување и 
донесување на плановите ги разгледува планските програми и планските решенија на 
урбанистичките планови во нивната работна верзија. 
 

Член 6 
Партиципативното тело има право да расправа за сите работи од надлежност на единиците 
на локалната самоуправа и може да влијае на планските решенија преку презентирање на 
своите мислења на Советот на општината. 
Партиципативното тело има консултативна улога во постапката за изработување и 
донесување на урбанистички планови. 
 
4. НАЧИН НА РАБОТА НА ПАРТИЦИПАТИВНОТО ТЕЛО 
 

Член 7 
Партиципативното тело работи на седници. Седниците на партиципативното тело се јавни. 
Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на Партиципативното тело. 
Партиципативното тело заседава најмалку еднаш на два месеци и има консултативна 
улога во постапката за изработување и донесување на урбанистички планови, особено ги 
разгледува планските програми во фаза пред истите да му бидат предложени на 
градоначалникот за одобрување, како и урбанистичките планови во фаза на урбанистичко 
планско решение пред да бидат дадени на стручна ревизија. Партиципативното тело може 
да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број членови. 
Доколку на закажаната седница не се обезбеди минималниот кворум за работа, истата 
нема да се одржи и се закажува нова седница. 
Партиципативното тело одлучува со мнозинство од присутниот број членови. 
На седницата на партиципативното тело може да присуствуваат и градоначалникот, 
претседателот на Советот, како и советници, без право на одлучување. 
 

Член 8 
Секретарот на Партиципативното тело писмено ги известува членовите за времето и 
местото на одржување на состанокот и тоа најдоцна три дена пред неговото одржување. 
Со поканата за одржување на состанокот се доставува предлог дневен ред, а материјалот 
за ќе се достави преку информацискиот систем е-урбанизам. 
 

Член 9 
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Дневниот ред може да се промени и на самата седница доколку за новопредложениот 
дневен ред се изјаснат „ЗА“ мнозинството од присутните членови. 
 

Член 10 
За текот и работата на Партиципативното тело се води записник. 
Записникот ги содржи основните податоци за работата на состанокот, список на 
присутнилица, дискусии по точки од дневен ред, донесени заклучоци, предлози, одлуки. 
Записникот се доставува до членовите заедно со поканата за наредниот состанок. 
 

Член 11 
Записникот се усвојува на почетокот на наредната седница. 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 12 
Изменување и дополнување на овој деловник ќе се врши на истиот начин и постапка 
според кои се донесува. 
 

Член 13 
Овој Деловник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Ранковце“. 
 
 

Бр.09-665/4                                                                   Совет на Општина 
Ранковце 

27.05.2021 година                                                                             Претседател, 
Ранковце                                                                                Горан Младеновски, 

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 на Програмата за изработка на 
Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2021година 

 
 

1.Се прогласува Програмата за изменување на Програмата за изработка на 
Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2021година, донесена на 51-та седница на 
Советот на Општина Ранковце одржана на ден 27.05.2021 година. 
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2.Програмата за изменување на Програмата за изработка на Урбанистички планови 

за Општина Ранковце за 2021година, 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.08-683/3                                                                           Општина Ранковце 
            28.05.2021 година                                                                    Градоначалник 
            Ранковце                                                                               Ивица Тошевски, 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 ден27-05-2021 
година,донесе: 
 

 
П Р О Г Р А М А 

За изменување на ПРОГРАМАТА за изработка на Урбанистички планови 
за 

Општина Ранковце за 2021година  
 

 

Во ПРОГРАМАТА за изработка на урбанистички планови за Општина 
Ранковце за 2020 година, бр.09-1522/9 од 03-12-2020 година,се врши измена и 
тоа: 
Во Точка 3.Изработка на Урбанистички проект за потребите на општината и 
по барање на физички иправни лица; 
се додава: 

- ИзработканаУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 
изградба на објект со намена Е1.13-површински соларни и 
фотоволтаични електрани на к.п.бр.2392, к.п.бр.2393, к.п.бр.2399, 
к.п.бр.2400, к.п.бр.2401, КО Ранковце, Општина Ранковце, Друштво за 
производство 44 ЕНЕРЏИ ЕНД СТАФФ   ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. 
„ Герника “ бр. 4А –Драчево. 

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

„Службен гласник “ на Општина Ранковце. 
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Бр.09-665/5                                                                      Совет на Општина 
Ранковце 

27.05.2021 година                                                                            Претседател, 
           Ранковце                                                                             Горан Младеновски, 
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 не усвојување  на  Извештајот за реализација на 
Програмата за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Ранковце 

за 2020 година 
 

 
1.Се прогласува Заклучокот за не усвојување  на  Извештајот за реализација на 

Програмата за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Ранковце за 2020 
година, донесен на 51-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 
27.05.2021 година. 
 

2. Заклучокот за не усвојување  на  Извештајот за реализација на Програмата за 
одржување на јавна чистота на територијата на Општина Ранковце за 2020 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.08-683/4                                                                           Општина Ранковце 
            28.05.2021 година                                                                    Градоначалник 
            Ранковце                                                                               Ивица Тошевски, с.р. 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 51-та седницата одржана на ден 27.05.2021 
година, донесе  
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З А К Л У Ч О К 

За  не усвојување  на  Извештајот за реализација на Програмата за одржување на 
јавна чистота на територијата на Општина Ранковце за 2020 година  

 
1. Со овој Заклучок не се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за 

одржување на јавна чистота на територијата на Општина Ранковце за 2020  година бр.01-
97/1 од 06.05.2021 година.  

 
 2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен 
гласник на Општина Ранковце“. 
 

Бр.09- 665/6                                                                    Совет на Општина Ранковце 
            27.05.2021 година                                                                           Претседател 
 Ранковце                                                                             Горан  Младеновски, 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 потреба од определување на заштитна зона 

на водите наменети за   комсумирање од страна на човекот за сите извори 
и резервоари со кои стопанисува ЈКП „ Чист Ден“ Ранковце 

 
 

1.Се прогласува Одлуката за потреба од определување на заштитна зона на водите 
наменети за комсумирање од страна на човекот за сите извори и резервоари со кои 
стопанисува ЈКП „ Чист Ден“ Ранковце, донесена на 51-та седница на Советот на 
Општина Ранковце одржана на ден 27.05.2021 година. 
 

2.Одлуката за потреба од определување на заштитна зона на водите наменети за 
комсумирање од страна на човекот за сите извори и резервоари со кои стопанисува ЈКП „ 
Чист Ден“ 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.08-683/5                                                                           Општина Ранковце 
            28.05.2021 година                                                                    Градоначалник 
            Ранковце                                                                              Ивица Тошевски, с.р. 
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Врз основа на член 96 став 2 од Законот за водите („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14,  146/15 и 
52/16),  член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.05/02) 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 Општина Ранковце на седницата одржана на ден 27.05.2021 година, донесе: 
 
 

 О Д Л У К А 
За потреба од определување на заштитна зона на водите наменети за   комсумирање 

од страна на човекот за сите извори и резервоари со  
кои стопанисува ЈКП „ Чист Ден“ Ранковце 

 
член 1 

Со оваа Одлука, се утврдува потреба од определување на заштитна зона за водите 
наменети за комсумирање од страна на човекот за сите извори и резервоари со кои 
стопанисува ЈКП „ Чист Ден“ Ранковце. 
 

член 2 
 Се задолжува ЈКП „ Чист Ден “ Ранковце  да изработи Елаборати за определување 
на заштитната зона за водите наменети за комсумирање од страна на човекот за сите 
извори и резервоари со кои стопанисува. 
  

член  3  
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Ранковце“. 
 
 

Бр.09-665/7                                                 Совет на Општина Ранковце 
27.05.2021 година                                                     Претседател 

            Ранковце                                                               Горан Младеновски, 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 одобрување на финансиска помош  

бр. 09-665/8 од 27.05.2021 година                                                          
                   

 
1.Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиска помош бр. 09-665/8 од 

27.05.2021 година, донесена на 51-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана 
на ден 27.05.2021 година. 
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2. Одлуката за одобрување на финансиска помош бр. 09-665/8 од 27.05.2021 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.08-683/6                                                                           Општина Ранковце 
            28.05.2021 година                                                                    Градоначалник 
            Ранковце                                                                              Ивица Тошевски, с.р. 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 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 Барањето број 09-376/1 од 23.03.2021 година, 
поднесено од Советничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалиција за Обнова за Македонија 
Ранковце преку координаторот  на советничката група Александар Бошковски, Советот на 
Општина Ранковце на седницата одржана на ден 27.05.2021 година, донесе 

 
 

ОДЛУКА 
за одобрување на финансиска помош 

 
 

Член 1 
 Се одобрува финансиска помош во износ од 60.000,00 (шеесет илјади денари) на 

семејството на Бобан Младеновски од село Ранковце, роден 15.09.1984 година со број на 
лична карта А2706591 издадена од МВР-Крива Паланка, за набавка на градежни 
материјали. 

Средствата од став еден на овој член да бидат исплатени на трансакциска сметка на 
сопругата на Бобан Младеновски, Лидија Младеновска од село Ранковце, родена 
19.07.1985 година. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа Одлука  се обезбедени во  Буџетот на Општина 

Ранковце за 2021 година. 
Член 3 

Се задолжува градоначалникот на општина Ранковце да ја спроведе оваа Одлука. 
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на 

Општина Ранковце“. 
 
 
Бр.09-665/8                                                               Совет  на Општина Ранковце 

 27.05.2021 година                                                                    Претседател 
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 Ранковце                                                                      Горан Младеновски, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С О Д Р Ж И Н А 
 
 

1. Заклучок за прогласување на Одлуката за разрешување и именување  на Членови 
на  Штабот за заштита и спасување на Општина Ранковце 

2. Одлука за разрешување и именување  на Членови на  Штабот за заштита и 
спасување на Општина Ранковце 

3. Заклучок за прогласување на Деловникот за работа на Партиципативно тело 
4. Деловникот за работа на Партиципативно тело 
5. Заклучок за прогласување на Програмата за изменување на Програмата за 

изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2021година 
6. Програма за изменување на Програмата за изработка на Урбанистички планови за 

Општина Ранковце за 2021година 
7. Заклучок за прогласување на Заклучокот за  не усвојување  на  Извештајот за 

реализација на Програмата за одржување на јавна чистота на територијата на 
Општина Ранковце за 2020 година  

8. Заклучок за не усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
одржување на јавна чистота на територијата на Општина Ранковце за 2020 година  

9. Заклучок за прогласување на Одлуката за потреба од определување на заштитна 
зона на водите наменети за  комсумирање од страна на човекот за сите извори и 
резервоари со кои стопанисува ЈКП „ Чист Ден“ Ранковце 

10. Одлука за потреба од определување на заштитна зона на водите наменети за   
комсумирање од страна на човекот за сите извори и резервоари со кои стопанисува 
ЈКП „ Чист Ден“ Ранковце 

11. Заклучок за прогласување на Одлуката за одобрување на финансиска помош 
12. Одлука за одобрување на финансиска помош 

 
__________________________________/___________________________________ 
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