
Бр.17  стр. 1 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  15 Декември   2021 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 формирање на Комисија за изработка на Програма за 

работа на Советот на Општина Ранковце за 2022 година 

 
 

1.Се прогласува Одлуката за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа 

на Советот на Општина Ранковце за 2022 година, донесена на 3-та седница на Советот на 

Општина Ранковце одржана на ден 10.12.2021 година. 

 

2.Одлуката за формирање на Комисија за изработка на Програма 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.08-1426/1                                                                           Општина Ранковце 

            14.12.2021 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 32 и 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија “ бр. 2/05 ), и член 23 став 1 точка 40  член 33 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 3-та седница одржана на ден 10.12.2021 година, донесе 

 

 

Одлука 

Зa формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина 

Ранковце за 2022 година 

 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се формира Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на 

Општина Ранковце за 2022 година 

 

Член 2 

Комисијата  за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Ранковце за 2022 

година се формира како привремена  Комисија на Советот на Општина Ранковце која ја 

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

 

Член 3 
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Комисијата  за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Ранковце за 2022 

престанува со работа кога ќе ја изврши задачата за која што е формирана  односно кога ќе ја 

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

 

 Член 4 

Комисијата е составена од 5 (пет) члена.  

Членовите на Комисијата се избираат од редот на членовите на Советот на Општина Ранковце. 

 

Член 5 

За Претседател на Комисијата се избира: 

 -  Даниел Павловски; 

За Членови на Комисијата се избираат: 

-   Александра Стамболиска-Јовановска ; 

-   Моме Спасовски; 

-   Марина Симоновска; и 

-   Марјан Додевски.  

 

Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила 8 (осум) дена од денот на објавување во Службен гласник на 

Општина Ранковце. 

 

 

            Бр.09-1385/4                                                              Совет на Општина Ранковце 

            10.12.2021 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 разрешување и именување на Командант и Помошник  

на началникот на Штабот за заштита и спасување на Општина Ранковце 

 

 
1.Се прогласува Одлуката за разрешување и именување на Командант и Помошник на 

началникот на Штабот за заштита и спасување на Општина Ранковце, донесена на 3-та седница на 

Советот на Општина Ранковце одржана на ден 10.12.2021 година. 

 

2.Одлуката за разрешување и именување на Командант и Помошник на началникот 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“. 
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Бр.08-1426/2                                                                           Општина Ранковце 

            14.12.2021 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), 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 начинот на пополнување на резервниот состав на силите за заштита и спасување и 

средствата од материјална обврска („Службен весник на РМ“ бр.18/06) и член 2 од Одлуката за 

утврдување на персоналниот и материјалниот состав на силите за заштита и спасување ( 

„Службен весник на РМ“ бр. 124/06 и 34/10 ), Советот на Општина Ранковце на 3-та седницата, 

одржана на ден 10.12.2021 година, д о н е с е 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За разрешување и именување на Командант и Помошник на началникот 

 на Штабот за заштита и спасување на Општина Ранковце 

 

Член 1 

 Од должноста Командант на Штабот за заштита и спасување на Општина Ранковце се 

разрешува Ивица Тошевски, а на негово место се именува Борче Спасовски, Градоначалник на 

Општина Ранковце; 

 

              Од должноста Помошник на началникот за технички мерки за заштита и спасување од 

поплави се разрешува Даниел Пешевски, поради истекување на должноста В.Д. директор  на 

Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН – Ранковце и на негово место се именува Ненад Петковски, вршител на 

должноста  директор на Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН Ранковце. 
 

член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот наобјавувањето во „Службен гласник  на Општина 

Ранковце’’. 

 

 

Бр. 09 – 1385/5                                                   Совет на Општина Ранковце 

10.12.2021година                                                             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 несереќи 
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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 несереќи, донесено на 3-та седница 

на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 10.12.2021 година. 

 

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

настаната од природни непогоди и други несереќи, 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.08-1426/3                                                                           Општина Ранковце 

            14.12.2021 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 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  III - та седница одржана на ден 

10.12.2021 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 Советник за Администрирање на данок на имот, 

данок на наследство и подарок и данок на промет на недвижности во Одделението за 

финансиски прашања во ОпштинаРанковце; 

Член на Комисија Далибор Цветановски  Помлад референт за Превенција и справување 

со кризни состојби и координација со ТППЕ 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;  

Член на Комисија Ангелко Стојановски Помлад соработник за животна средина, 

уредување и управување со градежно земјиштево Одделението за урбанизам, комунални 

дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности;  
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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 30 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. 09-1385/6                                                         Совет на Општина Ранковце  

            10.12.2021 г.                             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 измена на распоредот на средствата на Буџетот на 

Општина Ранковце за 2021 година 

 
 

1.Се прогласува Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 

Ранковце за 2021 година, донесена на 3-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на 

ден 10.12.2021 година. 

 

2.Одлуката за измена на распоредот на средствата 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“. 
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Бр.08-1426/4                                                                           Општина Ранковце 

            14.12.2021 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, 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 
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З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за 

извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2021 година, за трет квартал 
 

 
1.Се прогласува Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за 

извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2021 година, за трет квартал, донесен на 3-та 

седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 10.12.2021 година. 

 

2.Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот 

на Општина Ранковце за 2021 година, за трет квартал, 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.08-1426/5                                                                           Општина Ранковце 

            14.12.2021 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, 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 изградба, реконструкција, одржување и заштита на 

локалната патна мрежа во Општина Ранковце за 2022 година 

 
 

1.Се прогласува Програмата  за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 

локалната патна мрежа во Општина Ранковце за 2022 година, донесена на 3-та седница на Советот 

на Општина Ранковце одржана на ден 10.12.2021 година. 

 

2.Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа 

во 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.08-1426/6                                                                           Општина Ранковце 

            14.12.2021 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р. 
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Врз основа на Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ бр.15/15, 98/15, 

193/15, 226/15, 31/16 и 142/16) и Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште 

со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за 

уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен весник на РМ“ бр.193/2016) и член 

23 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 04/10, 

3/11 и 11/15), Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на ден 10.12.2021 година, 

донесе:  
 

 

П Р О Г Р А М А 

За изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната 

патна мрежа во Општина Ранковце за 2022 година 

 

 
 Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа 

во Општина Ранковце за 2022 година ќе ги опфати активностите кои што беа планирани да се 

реализираат со Програмата за 2021 година а не се реализирани и нови активности кои што се 

планираат да се реализираат во 2022 година. 

 Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа 

се планира да се реализира со дел од средствата што ги добиваме од Јавно претпријатие за 

државни патишта, средства од Владата на Република Македонија, и средства од Буџетот на 

Општина Ранковце. 

    

 П Р И Х О Д И: 

 

1. Средства од Јавно претпријатие за државни патишта ..............      750.000,00 денари 

3. Средства од Биро за регионален развој ..........................................    8.800.000,00 денари 

4. Средства од буџетот на Општината....................................................      305.000,00 денари 

                                                                                                       _____________________ 

                                                                                                               Вкупно:  9.855.000,00 денари 
 

 

А. На следнава патна мрежа-патни правци ќе се изврши дотерување на нивелетата, 

тампонирање, одводнување и асфалтирање. 
 

Р.бр. Патен правец Активност Должина Вредност 

1 Локален пат с. Ветуница-Стојкова маала Асфалтирање 0,44 км 2.500.000,00 

Финансиран преку 
СИПР 

2 Дел од локален пат с. Радибуш-Којкарци Асфалтирање 0,5 км 2.700.000,00 

3 Дел од локален пат с. Радибуш-Којкарци Асфалтирање 0,48 км 2.350.000,00 

Финансиран преку 

СИПР 

4 Локален пат во с. Герман Асфалтирање 0,887 км 6.100.000,00 

   Вкупно 8.800.000,00 

 

 

 Б.  На следните патни правци се планира изработка на техничка документација 
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Р.бр. Патен правец Активност Должина Вредност 

1 с. Гиновци (живинарска фарма-експресен 

пат) 

Техничка 

документација 

0,7 км 70.000,00 

2 с. Ветуница -Пуцкина маала Техничка 

документација 

 0,25 км 30.000,00 

3 с. Ранковце –зердин дуб Техничка 

документација 

1,0 км 100.000,00 

4 с. Петралица (А2-Експресен пат) Сообраќаен проект 

за траен режим на 

сообр 

1,0 км 30.000,00 

5 с. Петралица (горно школо-Карамановци) Техничка 

документација 

1,0 км 100.000,00 

6 с. Герман (Р213-Средна маала) Техничка 

документација 

0,25 км 30.000,00 

   Вкупно 360 000,00 

 

 В. Ревизија на техничка документација ...............................    100.000,00 денари 

 

 Г. Надзор над изградба на објекти .........................................     150.000,00 денари 

  

 Д. Геодетски Елаборати ..............................................................      300.000,00 денари 

 

Р А С Х О Д И: 

А.    Патни правци на кои ќе се врши дотерување на нивелета, 

        тампонирање, одводнување и асфалтирање .............................. 8.945.000,00 денари 

Б.    Патни правци на кои се планира изработка на техничка 

        Документација ............................................................................................  360.000,00 денари 

В.    Ревизија на техничка документација ..............................................   100.000,00 денари 

Г.    Надзор над изградба на објекти ........................................................    150.000,00 денари 

Д.    Геодетски Елаборати .............................................................................    300.000,00 денари 

                                                                                                __________________________________ 

                                                                                                             Вкупно: 9.855.000,00 денари  
 

 

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

на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр. 09-1385/9                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

10.12.2021 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 
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З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Програмата за одржување на јавна чистота на територијата на 

Општина Ранковце за 2022 година 

 
 

1.Се прогласува Програмата за одржување на јавна чистота на територијата на Општина 

Ранковце за 2022 година, донесена на 3-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на 

ден 10.12.2021 година. 

 

2.Програмата за одржување на јавна чистота на територијата 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.08-1426/7                                                                                Општина Ранковце 

            14.12.2021 година                                                                           Градоначалник 

Ранковце                                                                                    Борче Спасовски, с.р. 

 

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр. 111/08, 

64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12,163/13,44/2015,147/2015, 31/16), член 41 од Законот за 

управување со отпад („Службен весник на РМ“ бр.68/04, 71/04, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 

123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16, 63/16), член 36 став 1 од Законот за 

локална самоуправа („ Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина 

Ранковце („Сл.гласник на Општина Ранковце“ бр.9/05, 4/10, 3/11 и 11/15), а согласно член 5 од 

Одлуката за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Ранковце („Службен 

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

седницата одржана на ден  10.12.2021 година ја донесе следната: 

 

П Р О Г Р А М А 

За одржување на јавна чистота на територијата 

на Општина Ранковце за 2022 година 

 

 

1. СТРАТЕШКИ ДЕЛ 

 

  Програмата на Општина Ранковце за одржување на јавната чистота е насочена кон 

одржување на јавната чистота на јавните површини и на отворените простори на јавните објекти, 

заради обезбедување на поквалитетни услови за живот на граѓаните и почиста животна средина во 

општината. 

 

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 

Општа цел на програмата е да се обезбеди редовно чистење ( метeње и миење) на јавните 

површини и отворените простори на јавните објекти, како и чистење на снегот и мразот во зимски 

услови. 
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 Со оваа Програма: 

- Се утврдува територијата, распоредот и фреквенцијата за одржување ( метење и миење) 

на јавните површини и отворените простори на јавните објекти ; 

- Се утврдуваат основните начини на вршење на работата за одржување на јавната 

чистота; 

- Се утврдува надзорот во спроведувањето; 

- Се утврдува начинот на финансирање; 

 

3. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 

 

Одржување на јавната чистота на територијата на Општина Ранковце ќе ги опфати: 

-јавните површини (улици, тротоари, пристапни патишта, плоштади и уредени отворени 

простори, крајбрежја, подвозници, мостови, паркинг простори, автобуски стојалишта и такси 

станици, гробишта, јавни санитарни јазли, пазари). 

 Во спроведување на Програмата се изведуваат следните активности: 

 -рачно метење на јавни површини 

 -миење на јавните површини со цистерна 

 -рачно чистење на снегот и мразот во зимски услови 

-собирање и транспортирање на отпадот од одржување на јавната чистота и негово 

транспортирање на општинската комунална депонија 

Со Програмата предвидено е одржување на јавните површини (улици, тротоари, пристапни 

патишта, плоштади и уредени отворени простори, крајбрежја, подвозници, мостови, паркинг 

простори, автобуски стојалишта и такси станици, гробишта, јавни санитарни јазли, пазари), со 

ефективна површина од 38.067,00 м2/месечно. 

4.ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ 

 

Програмските активности за одржување на јавна чистота ќе ги изведува ЈКП „Чист Ден“ 

Ранковце од Ранковце. 

 

5.AКТИВНОСТИ 

 

 При утврдувањето на јавните површини кои ќе се одржуваат со оваа Програма земени се во 

предвид : густина на населеност, фреквенција на граѓани и сообраќај,  воспитно образовни 

објекти, како и степенот на уреденост на површината. 

 

6. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

6.1. Метење на јавни површини 

 

А) Метење на улици 

Метењето на улиците ќе се врши двапати неделно, и тоа во зимски период од 7,00 до 14,00 

часот, во летен период од 4,00 до 11,00 часот. 

Изведувачот е должен да ги празни корпите за отпадоци на јавни површини. 

Улица Опис Временски 

период 

Ефективна 

површина(м2)/месец 

с. Ранковце од М2 до ветеринарна 

станица 

два пати во 

месец 

2 х1.000,00 =  

2.000,00 

с.Ранковце Од ветеринарна станица 

до десетак 

еднаш месечно  1 х   2000,00 = 

2.000,00 м2 
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с.Ранковце Од Полициска станица 

до Крајчина маала 

еднаш месечно  1 х   3000,00 = 

3.000,00 м2 

с.Ранковце Од ветеринарна станица 

до Крајчина маала 

еднаш месечно  1 х   2000,00 = 

2.000,00 м2 

с.Ранковце Од M2 до амбуланта 

 

два пати во 

месец 

2х 600,00 = 

1.200,00 м2 

с.Ранковце над амбуланта еднаш месечно 1 х   4000,00 = 

4.000,00 м2 

с.Опила  Од М2 до мост на 

К.Река 

еднаш месечно 1 х 1.000,00 = 

1.000,00 м2 

с. Гиновци Од М2 до влез за 

Бентомак 

еднаш месечно 1 х 1.200,00= 

1.200,00 м2 

с. Гиновци Од М2 до Мива градба еднаш месечно 1 х 1.400,00= 

1.400,00 м2 

с. Гиновци Улица М2-Жел.пруга еднаш месечно 1 х 1.800,00= 

1.800,00 м2 

с.Петралица Од пошта до споменик два пати во 

месец 

2 х 1.000,00= 

2.000,00 м2  

с.Петралица-

с.Одрено 

А2-Одрено еднаш годишно 1 х 3.000,00= 

3.000,00 м2  

с.Петралица Трафостаница-Потрчин 

дол 

еднаш месечно 1 х 1.400,00= 

1.400,00 м2 

с.Псача Од М2 до училиште еднаш месечно 1 х 1 000,00=  

1.000,00 м2 

Вкупна површина на улици за метење за еден месец                        24.250,00 м2 

Вкупна површина на улици за метење годишно                                242.500,00 м2 

Б) Метење на плоштади и уредени отворени простори 

 

Метењето на плоштади и отворени простори ќе се врши согласно усвоен распоред  и тоа во 

зимски период од 7,00 до 14,00 часот, во летен период од 4,00 до 11,00 часот. 

Изведувачот е должен да ги празни корпите за отпадоци на јавни површини. 
 

 Опис Временски период Ефективна површина 

(м2)/на месец 

Автобуска станица 

с.Ранковце 

 два пати месечно 2 х 600,00 = 

1.200,00 м2 

Зелен пазар с. Ранковце четири пати месечно 4х 1000,00 = 

4.000,00 м2 

Сточен пазар с. Ранковце еднаш месечно 1 х 1.000,00 = 

1.000,00 м2 

Уреден простор пред 

општина с. Ранковце 

четири  пати месечно 4 х400,00 = 

1.600,00 м2 

Спортски центар 

Ранковце  

 еднаш месечно 1 х 3 000,00 = 

3.000,00 м2 

Споменик Ранковце двапати годишно 2 х 100 /12= 

17,00 м2 

Автобуска станица с. 

Псача 

два  пати месечно 2 х 500,00 = 

1.000,00 м2 
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Автобуска станица с. 

Петралица 

два пати месечно 2 х 500,00  

1.000,00 м2 

Локалитет Чешма с. 

Гиновци 

еднаш месечно 1 х 100,00 = 

100 ,00 м2 

Спoменик на паднати 

борци с. Петралица 

Еднаш на два месеци 1 х 300,00/2 = 

150,00 м2 

Парк с.Петралица Еднаш месечно 1 х 600,00 = 

600,00 м2 

Споменик на паднати 

борци с. Псача 

Еднаш на два месеци 1 х 300,00/2= 

150,00 м2 

Вкупна површина за метење на плоштади и 

уредени отворени простор месечно 

13.817,00 м2 

Вкупна површина за метење на плоштади и 

уредени отворени простори годишно 

165.804,00 м2 

 

 

 6.2) МИЕЊЕ НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ 

 

Миење на јавни површини  се врши од 1 април до 31 октомври, а во период од   22,00 до 

6,00 часот. 

 

 Опис Временски период Ефективна површина 

(м2) 

Уреден простор пред 

општина Ранковце 

Еднаш неделно 400,00 м2 

4 х 400 = 1.600,00 м2 

Улица од M2 до амбуланта 

во с. Ранковце 

Еднаш неделно 600,00 м2 

4 х 600 =2.400,00 м2 
 

6.3) РАЧНО ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ И МРАЗ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ 

 

Во зимскиот период доколку паѓа снег наместо ставка 6.1. од оваа Програма, изведувачот е 

должен рачно да го чисти снегот и мразот од улиците  опишани во табелата 

 

Улица Опис Ефeктивна  

површина(м2) 

с. Ранковце од М2 до „Десетак“ 3.000,00 м2 

с.Ранковце од М2  до амбуланта    600,00 м2 

с.Опила  Од М2 до мост на К.Река 1.000,00 м2 

с. Гиновци Од М2 до влез за Бентомак 1.200,00 м2 

с.Петралица Од пошта до споменик 1.000,00 м2  

с.Псача Од М2 до училиште 1 000,00 м2 

 

6.4. ВОНРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ 

 

ЈКП „Чист Ден“  е должен да постапува и по издадени решенија  од Општинскиот 

комунален инспектор и овластениот инспектор за животна средина за чистење на мини депонии, 

јавни површини и корнење, сечење, кастрење на дрва и грмушки кои се наоѓаат на локални 

патишта и јавни површини кои се надвор од Програмата, а кои се вонредно загадени и на кои е 

констатирано присуство на отпад од непознато потекло. 
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ЈКП „Чист Ден“ ќе врши чистење на просторот веднаш по одржување на јавни 

манифестации кои ги организира Општина Ранковце. 

ЈКП „Чист Ден“ е  должен да врши отстранување на некролози, плакати и постерите од 

улични столбови и дрвја со датум постар од две седмици. 

 

7. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ 

 Со оваа Програма предвидено е вкупно  одржување на јавни површини и тоа:  

 

  Површина Вкупно 

предвиден 

м2/месечно 

Ед. цена Вкупно 

ден 

/месечно 

1. Метење 

 

 

улици  24.400,00 м2 24.250,00 м2 0.8 ден/м2 19.400,00 

денари 

Плоштади и 

уредени отв 

простори 

8.400,00 м2 13.817,00 м2 0.8 ден/м2 11.054,00 

денари 

2. Миење на 

јавни 

површини 

улици 600,00 м2 2.400,00 м2 0.8 ден/м2 1.920,00  

денари 

Плоштади и 

уредени 

отворени 

простори 

400,00 м2 1.600,00 м2 0.8  ден/м2 1.280,00  

денари 

3. Рачно 

чистење на 

мраз и снег 

од улици 

Улици  7.800,00 По потреба / / 

 

   Посебна активност според потреба:  

  -Сечење и одстранување на дрва од јавни површини по решенија донесени од комунален 

инспектор  

   ( 1.000 ден. од исечено дрво)..............................паушал = 10.000,00ден  

                                                                   

Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од надоместокот за 

одржување на јавна чистота, кој согласно Законот за јавна чистота се средства на општината за  

финансирање на одржувањето на јавната чистота. 

 Висината на надоместокот, согласно обемот и активностите предвидени со Програмата за 

2022 година изнесува 30 денари по домаќинство и 80 денари од правни лица. 

 Вкупно  предвидени средства од надомест за  одржување на јавна чистота, согласно со  

моменталниот број на регистрирани корисници( физички лица-834 и правни лица-44) на оваа 

услуга се 28.540,00 денари месечно, односно 342.480,00 денари годишно. 

 Одржувањето на јавната чистота чини 0,8 денар/м2. 

Во утврдување на цената, работната рака учествува со 80%, а материјалните трошоци со 20 %. 

За целосно реализирање на активностите предвидени со оваа Програма потребни се 

финансиски средства во висина од 33.654,00 денари месечно или 403.848,00 денари годишно, кои 

ќе бидат обезбедени од надоместокот за јавна чистота, а исто така за реализација на Програмата се 

наменети и средствата добиени од глоби наплатени по Законот за јавна чистота, како и 

извршувањето на општокорисната работа. 

 За реализација и финансирање на оваа Програма, Општина Ранковце ќе склучи Договор со 

ЈКП „Чист Ден“, кој ќе врши месечно задолжување со доставување на фактура. 
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8.НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

 Надзор над спроведување на Програмата  врши општинскиот комунален инспектор. 

 За спроведените активности на терен изведувачот е должен да доставува месечни извештаи 

за работата, а на крајот на годината ќе доставува извештај до Градоначалникот и Советот на 

Општина Ранковце. 

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

на Општина Ранковце. 

 

 

Бр.09-1385/10                                                                  Совет на Општина Ранковце 

10.12.2021 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 решавање на проблемот со кучињата скитници на 

подрачјето на Општина Ранковце за 2022 година 

 
 

1.Се прогласува Програмата  за решавање на проблемот со кучињата скитници на 

подрачјето на Општина Ранковце за 2022 година, донесена на 3-та седница на Советот на 

Општина Ранковце одржана на ден 10.12.2021 година. 

 

2.Програмата за решавање на проблемот со кучињата скитници 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.08-1426/8                                                                            Општина Ранковце 

            14.12.2021 година                                                                       Градоначалник 

Ранковце                                                                                   Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ’’ бр 

5/02),член 28 од Законот за благосостојба и заштита на животни (,,Службен весник на РМ’’ бр. 

149/14, 149/15 и 53/16) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце(„Службен гласник на 

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

одржана на ден 10.12.2021 година, донесе: 
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ПРОГРАМА 

За решавање на проблемот со кучињата скитници на подрачјето на 

Општина Ранковце за 2022 година 

 

 

1.ВОВЕД  

Оваа програма е произлезена како обврска од Законот за благосостојба и заштита на животни и 

има за цел да ги утврди активностите за третирање на кучиња скитници, условите, организацијата, 

обемот на извршувањето како и начинот на финансирање на потребните активности. 

Донесувањето на оваа Програма е поврзано и со зголемено присуство на кучиња скитници и од 

потребата за контрола на нивниот број на единствен можен и препорачан хуман начин на 

третирање на овие животни што е вградено и во Одлуката за комунален ред на подрачјето на 

Општина Ранковце. 

Хуманиот начин на третирање на животните кучиња скитници подразбира стерилизација на 

здравите животни и создавање услови за нивен хуман понатамошен третман од една страна и 

еутаназија на оние животни кои ги исполнуваат критериумите препорачани во членовите  26,  27,  

28, 29, 30  и  31од Законот за благосостојба и заштита на животни (,,Службен весник на РМ’’  

бр.149/14, 149/15 и 53/16). 

 

2.ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ 

Програма за решавање на проблемот со животните   кучиња     скитници    на подрачјето на 

Општина Ранковце е заснована на нивната перманентна контрола на Подрачјето на целата 

Општина. 

Програмата за решавање на проблемот од зголемено присуство на кучињата скитници ги 

предвидува следниве активности: 

заловување на животните ; 

нивни транспорт до стационар ; 

вакцинација и дехелментација ; 

прием и ветеринарен клинички преглед ; 

идентификација, чипирање и водење евиденција ; 

кастрација ; 

постоперативно сместување и третирање ; 

повик кампања за домување ; 

транспорт односно враќање на животните до местото на заловување и нивно ослободување ; 

еутаназија на болни и опасни по средината животни ; 

Постапката на наведените   активности   ќе   ја    спроведува     економски оператор кој ги 

исполнува условите за вршење на овој вид на дејнос, со регистрирано прифатилиште во 

Република Македонија, со кој ќе биде склучен Договор. 

 

2.1. Заловување и транспорт 

 Заловувањето и транспортот на кучињата скитници ке го спроведуваат специјално оспособени 

работници на избраниот економски оператор за заловување на бездомните кучиња кои треба да се 

опремени со соодветна униформа и средства за лична заштита, како и со соодветна опрема од 

типот на : јамки и мрежи за заловување, дувалки за застрелување со средства за времено 

успивање, корпи и кафези за заловување и транспорт, околувратници и водилки, соодветни 

средства и опрема за евиденција и идентификација на заловените животни. 

Заловувањето на кучиња скитници се врши во присуство на претставник на Општината определен 

од страна на  Градоначалникот.  За заловените  кучиња  се изготвува записник во кој се заведува 
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бројната состојба на заловените кучиња скитници, место на заловување, пол, раса, знаци и 

обележја на кучето и евидентна болест или повреда. 

Заловувањето на кучињата ке се спроведува во рани утрински часови кога присуството и движење 

на луѓе и возила по улиците е минимално. Секое заловено куче времено ке се маркира и истото ке 

се фотографира. Фотографиите ке служат за идентификација на кучињата од сопственици доколку 

некое од кучињата е изгубено од страна на сопственик или пак самото куче побегнало од дома. 

Транспортот од местото на заловување до стационарот ќе се врши со специјално возило опремено 

со соодветни кафези за сместување на кучињата скитници.Транспортот ке се спроведува рано 

наутро при што службата за заловување треба да обезбеди во кафезот да има вентилација и 

струење на воздух и колку што е можно да се избегнува непотребно задржување по патот до 

стационарот. 

Службата за заловување и транспорт на кучињата скитници во возилото задолжително треба да 

поседува налог, товарен лист и записник од комунален инспектор. 

Униформите и возилото треба видно да се обележани со натпис ,,Служба за бездомни кучиња’’ . 

 
2.2.Стационар и медицинскитретман 

Стационар е објект за прифаќање и третирање на кучињата скитници, лоциран надвор од 

потесното градско подрачје опремен со соодветни простории за медицински третман потоа кафези 

или боксови за сместување на животните односно ги поседува сите услови предвидени со закон и 

подзаконски акти и истиот треба да има дозвола за работа од соодветен надлежен орган.                                                                                          

Стационарот односно прифатилиштето да е регистрирано од надлежен орган агенција за храна и 

ветеринарство и истиот редовно да се контролира од надлежен официјален ветеринар. 

Во Стационарот веднаш по пристигнување на кучињата скитници истите треба задолжително да 

се евидентираат и заведуваат односно за истите да се отвори евидентен лист. Воедно сите 

пристигнати кучиња се прегледуваат, проверуваат дали имаат микрочип и истите се вакцинираат 

против беснило и други болести, потоа се врши дехелментација односно кастрирање, а доколку не 

се обележани се бележат со ушна маркица и се фотографираат. 

 Доктор по ветеринарна медицина е одговорен за здравствената состојба на кучињата скитници во 

прифатилиштето. Исто така врши рангирање и проценка на кучињата односно на нивната состојба 

со посебен осврт и внимание на агресивноста, староста и здравствената состојба со тоа што за 

старите,  агресивни   и  болни  кучиња скитници на овластената служба препорачува еутаназија  на  

истите,  додека здравите кучиња скитници се сместуваат во посебни боксови во  кои  на  

соодветни  табли се запишани основни податоци. За овие кучиња потребно  е  обезбедување  на  

храна  и вода. 

 

 

 

 

2.3. Еутаназија 

Еутаназија на кучиња скитници се спроведува од соодветната служба по дадена препорака и 

записничка констатација врз основа на комисиска проценка на стручни лица од ДВМ како второ 

мислење покрај мислењето на надлежниот ветеринарен доктор. 

Комисиска проценка како второ мислење не се бара: 

- во сите случаи кога за тоа е утврдено од надлежно министерство во согласност со 

важечките закони и наредби (како во случај на појава на епидемии и заразни болести); 

- при дијагностицирање на болести за кои по мислење надоктор по ветеринарна 

медицина третманот е веројатна причина за безпотребна болка и страдање; 

- ветеринарнамедицина третманот нема да биде ефикасен за да овозможи  понатамошен 

прифатлив квалитет на живот на животното; 
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- во случај на старост кога животното неможе само да се носи со животот односно кога 

животната кондиција е таква односно   неговата  состојба исклучува  секаква  надеж  за  

продолжување на животот на животното па така еутаназијата ке го превентира 

страдањето; 

- кога  темераментот   на  животното  е  таков  што   предизвикува     непосредна опасност 

за околината. 

Еутаназијата  ќе  се   спроведува   на  начин определен со закон како и нивното 

отстранување. 

 

2.4.Стерилизација (кастрација) 

Стерилизацијата ке се спроведува како мерка за намалување односто за контрола на кучињата 

скитници. Стерилизацијата на женските и машките кучиња скитници ке се врши после детален 

ветеринарен преглед. Сите кучиња кои по мислење на докторот по ветеринарна медицина ќе ги 

исполнат критериумите за кастрирање ќе се оперираат односно стерилизираат 

По завршената операција оперираните кучиња се сместуваат во соодветен оддел на 

прифатилиштето каде што престојуваат од 5-7 дена до зараснувањето на оперативната рана. 

Пред операцијата за кастрирање за време на анестезијата кучињатасе маркираат на увото и на 

истите им се вградува соодветен микро чип на увото, а потоа маркираниот број и серискиот број 

на микрочипот се заведуваат во матичната евиденција. 

Во постоперативниот период кучињата се сместуваат во наменските кафези односно боксови каде 

се врши редовно хранење и истите се под постојан надзор од соодветната служба. 

 Боксовите во стационарот редовно се чистат, на истите редовно се врши дезинфекција и 

дезинсекција, а по потреба односно на шест месеци се спроведува и дератизација на целиот 

простор на стационарот. 

 Непосредно пред напуштање на стационарот над животните се врши здравствен преглед и 

процена на состојбата а по потреба врз основа на проценка се спроведува и тест за социјализација 

на одредени кучиња.Кучињата се враќаат на приближно истата локација  од каде што претходно 

биле заловени. 

Пред да бидат вратени на местото на заловување задолжително истите се испитуваат од 

Лашманиоза. 

Исто така пред пуштањето на кучињата скитници од страна на определен орган на општината се 

спроведува повик до граѓаните за можност за згрижување на заловените и истретирани животни. 

 

3.ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ 

Со оваа програма се предвидува заловување и третирање на кучиња скитници во наредната 2022 

година, односно со оваа програма се предвидува заловување и третирање на  7 до 8  кучиња. 

Активностите ќе се одвиваат два пати во текот на годината и по потреба во случај на пријава од 

граѓани за агресивни кучиња скитници. 

Активностите за заловување ќе се спроведуваат во две нивоа на активности и тоа како дневни во 

кои ќе се извршуваат редовни увиди и контроли за евидентирање и пратење на опфатот на 

движење на кучиња скитници и ноќни 

Активности кои ќе се спроведуваат во доцните ноќни часови односно пред се во раните утрински 

часови кога ќе се спроведува заловување на кучињата скитници. 

Во моментов во Општина Ранковце нема стационар прифатилиште поради што од тие причини 

потребните услуги за третирање на кучињата скитници ќе се спроведуваат во прифатилиштата на 

економските оператори се до моментот на изградба на прифатилиште на подрачјето на Општина 

Ранковце. 

 

4.ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
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Финансирање на програмата ќе се врши од средствата предвидени со Буџетот на Општина 

Ранковце за 2022 година. Проектираните потребни средства за реализација на програмата 

изнесуваат 60.000,00 денари без вклучен ДДВ. 

Плаќањето на избраниот економски оператор за ваква намена ќе се врши врз основа на 

извршената реализација поткрепена со записник од комунален инспектор. 

 

5.НОСИТЕЛ И  ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Носител на активностите од оваа Програма ќе биде Одделението за урбанизам, комунални работи, 

заштита на животната средина, лер и јавни дејности врз основа на претходна согласност на 

Советот на Општина Ранковце. 

Извршител на Програмата ќе биде економски оператор кој поседува лиценца за вршење на 

наведените активности издадена од соодветен државен орган.  

Носителот на активностите од оваа Програма годишно доставува извештај за реализација на 

Програмата на крајот од годината до Советот на Општина Ранковце. 

 

6. НАДЗОР 

Надзор за извршување на програмата врши Одделението за урбанизам, комунални работи, 

заштита на животната средина, лер и јавни дејности. 

Инспекциски надзор над спроведувањето на работите од страна на економскиот оператор врши 

Одделението за инспекциски надзор преку Овластениот комунален инспектор. 

Целокупната работа на активностите на Програмата за решавање на проблемот со кучиња 

скитници на подрачјето на Општина Ранковце и на Економскиот оператор за заловување и 

третирање на кучињата скитници е под надзор и на Агенцијата за храна и ветеринарство. 

 

7. ИЗВРШНИ ОДРЕДБИ 

Оваа Програма влегува во сила со денот на  донесување, а ќе се објави во ,,Службен гласник на 

Општина Ранковце’’. 

  

 

Бр. 09-1385/11      Совет на општина Ранковце 

10.12.2021 година                 Председател, 

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 активностите на Општина Ранковце во областа на 

заштитата на животната средина во 2022 година 

 
 

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

заштитата на животната средина во 2022 година, донесена на 3-та седница на Советот на Општина 

Ранковце одржана на ден 10.12.2021 година. 
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2. Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата на животната 

средина во 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.08-1426/9                                                                                 
Општина Ранковце 

            14.12.2021 година                                                                           
Градоначалник 

Ранковце                                                                                     Борче Спасовски, с.р. 
 

 

Врз основа на член 22, став 3 од Законот за Локална самоуправа („Службен Весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 23 од Статут на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 

09/05, 04/10, 3/11 и 11/15), Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на ден  10.12.2021 

година, донесе: 

 
 

П Р О Г Р А М А 

За активностите на Општина Ранковце во областа на  

заштитата на животната средина во 2022 година 

 

 

I. СТРАТЕШКА ЦЕЛ 

 

 Програмата на Општина Ранковце за заштита на животната средина е насочена кон 

спроведување на активности во надлежност на локалната самоуправа, исполнување на барањата 

на македонското законодавство за животната средина, обезбедување на поквалитетни услови за 

живот на граѓаните и почиста животна средина во општината. 

 

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

 Општа цел на Програмата: 

- Да се обезбедат практични и финансиски изводливи решенија за приоритетните проблеми 

и активности во областа на заштита на животната средина; 

- Прифаќање на еколошката проблематика во останатите секторски програми во насока на 

одржлив развој на локалната заедница. 

 Специфични цели на Програмата: 

- Системска контрола на квалитетот на животната средина во општината; 

- Утврдување и оцена на влијанието врз животната средина уште во процесот на планирање 

на проектите за да се превенираат последиците од загадувањето на животната срдина; 

- Систематизирано спроведување на постојни подобрувања со постојниот систем за 

управување со отпад во општината; 

 

III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
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 Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата на животната 

средина во текот на 2022 година ќе бидат насочени кон: 

 1.Контрола, анализа и следење на квалитетот на животната средина на територијата на 

општината и тоа на: влијание врз квалитетот на амбиенталниот воздух од поединечни извори, 

влијание на отпадните води од поединечни извори врз површинските води и други водотеци, 

влијание од бучава во животната средина; 

 2.Изработка на еколошка проектна документација за инфраструктурни објекти и проекти 

чиј инвеститор е општината: Елаборати за заштита на животна средина, Студии за оцена на 

влијание врз животната средина, како и изработка на Стратешки оценки за влијание на животната 

средина во постапките за донесување на урбанистичка планска документација и донесување на 

стратешки планови од различни области; 

 3.Интервенција во системот за управување со комунален, комерцијален и индустриски 

неопасен отпад, преку донесување на План и Програма за управување со отпад како законска 

обврска на општината согласно Законот за управување со отпадот, во која ќе бидат планирани 

активности во врска со: замена на отслужени садови за отпад, набавка на садови за проширување 

на опслуженото подрачје; 

 4.Печатење на пропагандни материјали за подигнување на јавната свест на граѓаните при 

постапување со отпадот, организирање на основните предуслови за воведување на селективно 

собирање на отпадот, постапување со хаварисани возила, како и спречување на појава диви 

депонии на територијата на општината; 

   

Табеларен преглед на активности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ 

 

 Предвидените проектни активности во рамките на оваа Програма во вкупна вредност од 

250.000,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Ранковце за 2022 

година, од надоместокот за поседување на Б-интегрирани еколошки дозволи, Дозволи за 

усогласување со оперативен план и од други такси и надоместоци. 

 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

 Одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита нa животната срединa, ЛЕР и 

јавни дејности го следи реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма, 

покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на 

нејзините цели. 

  Оваа Програма влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Ранковце“. 

Реден 

број 
Заштита на животна средина -проект 

Предвидени 

средства 

(мкд) 

1 Анализи на квалитетот на животната средина 60.000,00 

2 Проектна документација за животна средина 120.000,00 

3 
Донесување на План за управување со отпад и Програма 

за управување со отпад 
60.000,00 

4 Печатење на пропаганден материјал 10.000,00 

ВКУПНО: 250.000,00 
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Бр.09-1385/12                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

10.12.2021 година                                                                         Претседател,                              

Ранковце                  Александра Стамбoлиска-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 изработка на Урбанистички планови за Општина 

Ранковце за 2022 година 

 
 

1.Се прогласува Програмата за изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце 

за 2022 година, донесена на 3-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 

10.12.2021 година. 

 

2.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“. 

 

 

Бр.08-1426/10                                                                           Општина Ранковце 

            14.12.2021 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 ден 10.12.2021година, донесе: 

 

 

ПРОГРАМА 

За изработка на Урбанистички планови за 

Општина Ранковце за 2022година  

 

 

 Врз основа на направена стручна анализа на реализација на донесените урбанистички 

планови за Општина Ранковце,како и потребата од изработка и донесување на урбанистички 

планови за населени места во општината каде истите не се донесени, а со цел задоволување на 

барањата и потребите на граѓаните и правните лица од општина Ранковце и други места, со оваа 
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Програма се предвидува изработка на урбанистички планови согласно член 10став 1, точка 3 од 

Законот за просторно и урбанистичко планирање и тоа: 

 

1. Довршување на постапка за  донесување  на Урбанистички планза село:  

- урбанистички план за село Ранковце; 

- урбанистички план за село Петралица; 

- урбанистички план за село Гиновци; 

- урбанистички план за село Псача; 

 

2.   ИзработканаУрбанистички проектзапотребитенаопштинатаипобарањенафизичкииправни лица; 

- Изработкана Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект 

со намена А4-3 викенд куќа на К.П. бр.96 К.О. Одрено, Општина Ранковце, финансиран од 

Веселин Колевски од Крива Паланка ул. „ Јане Сандански“ бр.30. 

  - 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; 

 - ИзработканаУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект 

со намена А4.3-викенд куќи и други објекти за времено сместување на к.п.бр.1600/1, КО 

Пклиште, Општина Ранковце, по барање на Предраг Петрушевски од Куманово ул. 718, 

бр.5;  

 

Границите и содржината на планскиот опфат на плановите ќе  сеутврдуваат со Планска 

програма  за секој плански документ која се состои од текстуален и графички дел. 

 Финансирањето на оваа Програма се врши од Буџетот на Општина Ранковце,а согласно 

предвидените средства во истиот за оваа намена. 

 

 Изработка на планови можат да се врши и по барање на  заинтересирани правни и физички 

лица чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината и кои ја 

финансираат изработката на планот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табеларен преглед на приходи: 

 

Р.бр. Извори на финансирање Сума 

1. Средства од Агенција за финансиска поддршка на 

земјоделството и руралниот развој 

Исплата преку СИПР 

2. Средства од Буџет на Општина Ранковце / 

3. Средства од правни и физички лица / 

 Вкупно / 

 

 

Р.бр. 

 

Назив на планот 

Вкупно 

денари 

1.  Урбанистички план за село Ранковце  (160 ха) Плаќање преку СИПР 

2. Урбанистички план за село Петралица  (150 ха) Плаќање преку СИПР 

3. Ирбанистички план за село Гиновци  (120 ха) Плаќање преку СИПР 

4. Урбанистички план за село Псача  (150 ха) Плаќање преку СИПР 

Вкупно  
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 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Ранковце“. 

  

 

Бр. 09-1385/13                                                Совет на Општина Ранковце 

10.12.2021год                                                                       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 изградба, реконструкција и одржување на уличното 

осветлување во Општина Ранковце за 2022 година 

 
 

1.Се прогласува Програмата  за изградба, реконструкција и одржување на уличното 

осветлување во Општина Ранковце за 2022 година, донесена на 3-та седница на Советот на 

Општина Ранковце одржана на ден 10.12.2021 година. 

 

2.Програмата за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во 

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.08-1426/11                                                                           Општина Ранковце 

            14.12.2021 година                                                                        Градоначалник 

            Ранковце                                                                                     Борче Спасовски, с.р. 
 
 

Врз основа на Законот за градежно земјиште ( "Службен весник на РМ" бр.15/15, 98/15, 

193/15, 226/15, 31/16 и 142/16) и Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште 

со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за 

уредувањето во зависност од степенот на уреденост ( "Службен весник на РМ" бр.193/2016) и 

член 23 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 

04/10, 3/11 и 11/15), Советот на Општина Ранковце, на седницата одржана на ден  10.12.2021  

година, донесе: 

 

 

П Р О Г Р А М А 

За изградба, реконструкција и одржување на уличното  

осветлување во Општина Ранковце за 2022 година  
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 Согласно Законот за локална самоуправа, јавното осветлување е во надлежност на 

Општината и ќе се реализира преку годишна програма. Содржината на годишната програма е во 

директна зависност од средствата што ќе се обезбедат за нејзина реализација. Финансирањето на 

оваа Програма е од средствата што се обезбедуваат преку уплата на такса за улично осветлување 

од граѓаните и средства од Општината собрани од други извори. 

 

 П Р И Х О Д И : 

  

 Висината на средствата што ќе бидат соберени за реализација на оваа Програма не може 

точно да бидат определени и ќе зависат пред се од следните работи: 

 - Редовноста на уплаќањето на граѓаните  на таксата за улично осветлување   

 

 А К Т И В Н О С Т И : 

 

 Во тековната 2022 година се планираат следните активности: 

 

1) Обновување и реконструкција на сијалични места и опрема за нормално 

функционирање на уличното осветлување за кое ќе бидат потрошени 200 000,00 денари 

и притоа ќе бидат набавени: 

- Канделабри 

- ЛЕД сијалици од 20 W 

- заштитни стакла 

- кабел за петта жица 

- и други резервни делови 

 

2) Довршување на улично осветлување-поставување на   дополнителен број  на 

канделабри на сите улици во Општината каде ќе се констатира дека има потреба од 

улично осветлување.  

 

3) Замената на прегорени и оштетени делови  го врши Општината со сопствени средства. 

За тековното одржување на уличното осветлување односно ангажирање на ЈКП „Чист 

Ден “ Ранковце ќе бидат потрошени средства од околу 100 000,00 денари. 

 

4) Во тековната година се предвидува дека приближно 1 700 000,00 денари ќе се користат 

за плаќање на потрошена електрична енергија за улично осветлување. 

 

 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

1. Очекувани приходи 

1.1.Приходи од наплата на такса за улично 

      осветлување од граѓани ...............................................             2.000.000,00 ден. 

                                                                         __________________________ 

                                                                          Вкупно:       2.000.000,00 ден. 

 

2. Очекувани расходи 

2.1.Материјали за одржување на улично осветлување...... 200.000,00 ден  

2.2.Ангажирање на фирма за замена и монтажа на  
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      Уличното осветлување..................................................................... 100.000,00 ден 

2.3.Средства за потрошена електрична енергија...............   1.700.000,00 ден 

 

                                                                           ________________________ 

                                                                            Вкупно:      2.000.000,00 ден 

 

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

Општина Ранковце". 

 

 

Бр.09-1385/14                                                                    Совет на Општина Ранковце 

10.12.2021 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 зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните 

патишта во Општина Ранковце за 2022 година 

 
 

1.Се прогласува Програмата за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните 

патишта во Општина Ранковце за 2022 година, донесена на 3-та седница на Советот на Општина 

Ранковце одржана на ден 10.12.2021 година. 

 

2. Програмата за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта во 

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.08-1426/12                                                                           Општина Ранковце 

            14.12.2021 година                                                                        Градоначалник 

            Ранковце                                                                                     Борче Спасовски, с.р. 
 

 

Vrz osnova na Zakonot za grade`no zemji{te („Sl.vesnik na RM“ br. 

15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 i 142/16) i Pravilnikot za 

stepenot na ureduvaweto na grade`noto zemji{te so objekti na 

komunalnata infrastruktura i na~inot na utvrduvawe na visinata na 

tro{ocite za ureduvaweto vo zavisnost od stepenot na uredenost ( 

„Slu`ben vesnik na RM“ br.193/2016) i ~len 23 od Statutot na Op{tina 

Rankovce, Sovetot na Op{tina Rankovce, na sednicata odr`ana na den  

10.12.2021 godina, donese: 
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P R O G R A M A 

Za zimsko odr`uvawe  na ulicite, trotoarite  i lokalnite pati{ta vo 

Op{tina Rankovce za 2022 godina 

 

 Programata za zimskoto odr`uvawe na ulicite, trotoarite i 

lokalnite pati{ta vo tekot na zimskata sezona 2021-2022 godina }e bide 

prilagodena na klimatskite i reljefnite uslovi koi {to vladejat vo 

Op{tina Rankovce. Op{tinata Rankovce pretstavuva aluvijalna ramnina 

ograni~ena od sever и jug so ridsko planinski masiv. Naselenite mesta 
se od razbien tip, so umerena kontinentalna klima i so nedovolno 

razviena patna mre`a. Godi{nata programa }e gi opfati slednite 

segmenti: 

- Organizacionata postavenost i obvrski na ovlasteniot  itan a za 

zimsko odr`uvawe na ulicite, trotoarite i lokalnite pati{ta i 

na drugite u~esnici povrzani so izvr{uvawe na rabotite okolu 

otstranuvaweto na snegot i ledot, odnosno golomrazicata. 

- Obem, dinamika i funkcionirawe na ovlastenata zimka slu`ba za 

otstranuvawe na snegot i ledot. 

- Soobra}ajnici so prioritet na otstranuvawe na snegot i 

golomrazicata, kako i za posipuvawe i stavawe na soodveten 

abraziven material i spisok na kriti~ni to~ki i vitalni 

objekti. 

- Broj i vid na mehani~ki sredstva, nivna namena, na~in i 

raspored na koristewe.  

- Broj i raspored na lica koi u~estvuvaat vo izvr{uvaweto na 

rabotite svrzani so otstranuvaweto na snegot i ledot. 

- Obvrska, uslugi i sredstva na drugi u~esnici koi se vklu~eni vo 

slu~aj na potreba. 

- Mesta opredeleni za deponirawe na sobraniot sneg i led. 

- Potrebni finansiski sredstva za sproveduvawe na Programata. 

 

ORGANIZACIONA POSTAVENOST 

 

Odr`uvaweto na ulicite, trotoarite i lokalnite pati{ta vo 

zimskiot period  t.e.nivno ras~istuvawe od sneg i led i posipuvawe na 

istite so abrazivni materijali go vr{i Oddelenieto za urbanizam, 

komunalni dejnosti, soobra}aj i za{ita na `ivotnata sredina. 

Op{tinata raspi{uva Oglas (tender) za pribirawe na ponudi za 

zimsko odr`uvawe na ulicite, trotoarite i lokalnite pati{ta. 

 

OBEM I DINAMIKA 

 

Obemot i dinamikata na odr`uvawe na ulicite, trotoarite i 

lokalnite pati{ta vo zimskite uslovi se opfateni vo Dogovorot. Potreba 

od zimsko odr`uvawe vo Op{tina Rankovce }e ima najmalku 3 meseci vo 

godinata  i toa: dekemvri, januari i fevruari so po najmalku 24 

efektivni rabotni ~asovi za eden mesec ili 72 efektivni rabotni ~asovi 

za tri meseci. Vo slu~aevi koga zimata zapo~nuva porano, a trae do 

pokasno ili imame pointenzivni vrne`i od  



Бр.17  стр. 28 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  15 Декември   2021 година 

 
sneg vo tekot na ovie tri meseci so izveduva~ot na rabotite se pravi 

poseben dogovor za vi{okot na rabotnite efektivni ~asovi. Dokolku 

efektivnite rabotni ~asovi ne bidat iskoristeni vo obemot predviden so 

dogovorot, Op{tinata }e gi iskoristi za svoi potrebi vo tekot na 

zimskata sezona ili po zavr{uvawe na sezonata. 
 

ULICI I LOKALNI PATI[TA VO OP[TINA RANKOVCE  ZA KOI E POTREBNO  

ZIMSKO ODR@UVAWE 

 

r.b. Naseleno 

mesto 

Paten pravec Dol`ina vo 

m 

1 Psa~a A2-maala ^ivlk 850 m 

2 Psa~a A2-crkva Sveti Nikola 2 400 m 

3 Psa~a Psa~a-Odreno-Opila-A2 6 800 m 

4 Psa~a Школо-Ѓоринска Маала 800 m 

5 Псача Потрчин дол-Псачко Поле 1 000 м 

6 Псача Ново школо-Дамјанска маала 1 000 м 

7 Petralica A2-crkva Sveti \or|ija 5 800 m 

8 Petralica Trafostanica-Potr~in Dol 360 m 

9 Petr-Odreno S.Petralica-s.Odreno 900 m 

10 Ginovci A2-Milutincе 3 600 m 

11 Ginovci A2-Miva gradba 360 m 

12 Ginovci A2-Железничка пруга 480 m 

13 Rankovce Rankovce-Oto{nica 5 500 m 

14 Rankovce A2-Kokinci 1 500 m 

15 Rankovce Desetak-Puzina maala 1 300 m 

16 Rankovce Policiska stan. -Kraj~ina 

Maala 

800 m 

17 Rankovce Ulici nad ambulanta 870 m 

18 Rankovce Pogon Karpo{- Kraj~ina 

Maala 

860 m 

19 Vetunica  A2-s.Vetunica  1700 m 

20 Opila Babunci -Kotarinci-Ѓоргова 

маала  

2 500 m 

21 Радибуш Сат-Црква Света Петка-Сугаревци 2 000 м 

 

    

 БРОЈ И ВИД НА МЕХАНИЧКИ СРЕДСТВА 
 

 Според должината на локалната патна мрежа зимското одржување на истите ќе 

биде извршено со едно возило опремено со нож за чистење на снегот и ледот и 

соларка за посипување со абразивен материјал. Возилото може да биде од различна 

марка. Во случај на пообилни врнежи ќе се ангажира и дополнителна механизација. 

 
 БРОЈ И РАСПОРЕД НА ЛИЦА 
 

 Како придружба на тракторот или скипот ќе биде ангажирано едно лице, а по 

потреба и уште едно лице во случај кога имаме невреме и многу ниски температури. 
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Дополнителни лица ќе бидат вклучени ако за тоа има потреба и тоа за отстранување на 

снегот, ледот од тротоарите и улиците и утовар на истиот во камион или трактор и 

транспорт до депонија или друго место за депонирање кое накнадно ќе биде 

определено. 

 Чистењето на тротоарите пред влезовите на индивидуалните станбени згради и 

влезовите на колективните станбени згради се должност на станарите од тие објекти. 

 Чистењето на тротоарите пред влезовите на деловните објекти и работни 

организации се обврска и должност на сопствениците на тие објекти. 

 Абразивните материјали за посипување ќе бидат набавувани и складирани во 

соработка со избраниот понудувач. 

 
 ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
 

 Потребните финансиски средства за реализација на Програмата за зимското 

одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта во Општина Ранковце во 

висина од 250 000,00 денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ранковце. 

 

 Приходи: 

1.Средства од Буџетот на Општината......................................... 

250.000,00 денари 

 
 Расходи: 
1.Ангажирање на возило со нож...............72 часа х  3.000,00 =  

216.000,00 денари 

2.Набавка на абразивни материјали 

(сол и ризла) ............................................  16 тони х  

2.125,00  =   34.000,00 денари 

                                                                                 

___________________________ 

                                                                                  

Вкупно:       = 250.000,00 денари 

 

 Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во 

„Службен гласник на Општина Ранковце“. 

 
 

Бр. 09-1385/15                                                         

СОВЕТ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

10.12.2021 год.                                                                          

Претседател 
Ранковце                                                                 

Aleksandra Stamboliska-Jovanovska, 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 
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З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Програмата за уредување на градежно земјиште и одржување на 

комунална инфраструктураво општина Ранковце за 2022 година 

 

 
1.Се прогласува Програмата за уредување на градежно земјиште и одржување на 

комунална инфраструктураво општина Ранковце за 2022 година, донесена на 3-та седница на 

Советот на Општина Ранковце одржана на ден 10.12.2021 година. 

 

2.Програмата за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална 

инфраструктураво 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.08-1426/13                                                                           Општина Ранковце 

            14.12.2021 година                                                                       Градоначалник 

            Ранковце                                                                                    Борче Спасовски, с.р. 
 

 

Врз основа на член  95 од Законот за градежно земјиште  (“Службен весник на РМ” бр. 

15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16) и Правилникот за степенот на уредувањето на 

градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на 

висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост(“Службен весник 

на РМ” бр. 193/2016) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце (,,Службен гласник на Општина 

Ранковце,, бр. 09/05, 04/10, 3/11 и 11/15), Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на 

ден 10.12.2021 година, донесе:  

 

ПРОГРАМА 

За уредување на градежно земјиште и одржување на комунална инфраструктураво општина 

Ранковце за 2022 година 

 

Вовед: 

 Под уредување на градежно земјиште се подразбира изградба на објекти на комуналната 

инфраструктура, заради обезбедувањена непречен пристап до градежната парцела од јавен 

пат,поставување на водоводна, фекална и атмосверска канализација, електрична и друга 

инсталација со приклучоци до градежната парцела.  

 Програмата за уредување за градежно неизградено земјиште и одржување на комуналната 

инфраструктура во Општина Ранковце за 2022 година во основа ги конкретизира задачите кои во 

изминатиот период не се завршени, оние за кои се превземени почетни активности во текот на 

2021 година, а ќе бидат реализирани во наредниот период и се неопходни за реализација на 

урбанистичките планови во Општината и активности кои имаат итен и неодложен карактер. 

 Уредувањето на градежното земјиште во рамките на подрачја утврдени со Урбанистичките 

планови, урбанистичките планови за вон населените места ќе го врши Општината. 

 Програмата за уредување на градежното земјиште особено содржи податоци за: 

1. Просторот кој е предмет на уредување; 
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2. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште; 

3. Обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекит на основната и 

секундарна инфраструктура; 

4. Изворите за финансирање на Програмата; 

5. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште; 

6. Висина на надоместок за уредување на градежното земјиште и негова распределба; 

7. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на 

инфраструктурата; 

8. Динамика на извршување на Програмата. 

 

1. ПРОСТОРОТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 

  

 Градење на објект се врши на уредено градежно земјиште. Уредување на 

градежното земјиште утврдено со Урбанистички планови, урбанистичките планови врши 

Општината, а доколку Општината не го уредува земјиштето, истото го врши инвеститорот 

на сопствен трошок за што не плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште. 

 Уредувањето на градежното земјиште се врши врз основа на Програма. 

 Експропријација на соспственоста и правата кои произлегуваат од неа на земјиште, 

згради и други објекти (недвижности) заради изградба на објекти на инфраструктурата 

предвидени со програмата за уредување на градежно земјиште се врши во корист на 

Републиката, а на трошок на Општината се до донесување на поинаква законска 

регулатива. 

 Под уредување на градежно земјиште се пордазбира изградба на објекти од 

инфраструктурата заради обезбедување на непречен пристап до градежната парцела од 

јавен пат, поставување на водоводна, канализациона, електрична и друга инсталација со 

приклучоци до градежната парцела. Уредувањето на градежното земјиште може да биде 

извршено целосно или делумно. 

 Во 2022 година уредување на градежното земјиште ќе се врши според оваа 

Програма и ќе бидат третирани следните локалоитети : 

 

A. Населени места каде што има Урбанистичко планска документација: 

 

1. Урбанистички планови за вон населени места: 

- с. Гиновци (локалитет Парк ), с. Ранковце (локалитет Круво Крушче), с. 

Пклиште Урбан Блок 1 и Урбан Блок 2, с. Радибуш м.в. Левковци. 

 

2. ДУПД (Државна Урбанистичко Планска Документација)  и ЛУПД (Локална 

Урбанистичка Планска Документација) 

 

B. Населени места каде што има Општи акти што ги заменуваат плановите и тоа за 

следните населени места: 

- Ранковце, Опила, Љубинци, Петралица и Псача. 

 

2. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 

I. Подготвителни работи за уредување и опремување на градежното земјиште се сметаат 

следните работи: 

1. Изготувуање на урбанистички планови 
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2. Изработка на техничка документација 

3. Извршување на основни геомеханички испитувања 

4. Решавање на имотно-правните односи со поранешните сопственици. 

 

II. Расчистување на градежно земјиште се врши за: 

-Основна инфраструктура, основни сообраќајници и објекти (вовдоводна, канализациона и 

електрична мрежа). 

III. Опремување на градежното земјиште 

Под опремувањето на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации од 

колективно и индивидуално значење надвор од локацијата ќе се сметаат следните 

работи: 

- Проектирање и изградба на улици надвор од локации односно приспособување 

на постојниот пристапен пат и обезбедување пешачки пристап до објектот; 

- Кога се решава пристап само за една индивидуална стамбена зграда, 

соспственикот гради сам а добива само помош; 

- Проектирање и изведба на водоводна мрежа 30 m до местото на приклучување; 

- Проектирање и изведба на фекална канализација 30 m до местото на 

приклучување; 

- Проектирање и изведба на ниско напонска електрична мрежа 30 m до објектот; 

 

IV. Трошоците за дворно уредување, потпорни и обложни ѕидови, пристапни патеки и 

дворни зеленила се на терет на инвеститорот. 

 

3. ОБЕМ И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО 

ОБЈЕКТИ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Под степен на уредност на градежното земјиште се подразбира обемот на опременост на 

земјиштето со објекти од комунална инфраструктура со задоволување на заедничката и 

индивидуалната комунална потрошувачка до границите на градежната парцела. 

Степенот на уредност на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок 

од основниот. 

 Основен степен на уреденост на градежното земјиште со комуналана инфраструктура 

опфаќа: непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоар), пешачки патеки 

и други површини сооглано урбанистичките планови, подземна електрична мрежа, улично 

осветлување, водоводна мрежа, фекална и атмосверска канализација. 

 Повисок степен на уреденост на градежното земјиште со комнална инфраструктура 

опфаќа дополнителана опременост на градежното земјиште со останатите објекти на комуналната 

инфраструктура: 

- ПТТ(оптичка телекомуникациона) мрежа; 

- Топлификациона мрежа; 

- Паркинг простори; 

- Гасоводна мрежа; 

- Пречистителна станица за отпадни води; 

 

Понизок степен на уреденост на градежното земјиште со комуналната инфраструктура 

опфаќа:  

- Непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат; 

- Сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа); 

- Септичка јама (нема приклучок на фекалан канализација); 
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- Сопствен одвод на атмосверски води (нема приклучок на атмосверка 

канализација); 

- Нестандардно улично осветлување; 

- Надземна нестандардна електрична мрежа; 

 

Степенувањето на уреденост на градежното земјижте до границите на градежната парцела се 

врши според изграденоста на следните објекти од комуналната инфраструктура: 

- Изградба на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат 

- Изградба на електрична мрежа  

- Изградба на водоводна мрежа 

- Изградба на фекална канализација 

 

Во 2022 година уредување ќе се врши според оваа Програма, а ќе бидат третирани повеќе 

локалитети во Општината. 

 

I. Изработка на техничка документација  

 

A. Техничка документација за канализација: 

- Докомплетирање на техничка документација за канализација за населено место 

Опила; 

- Докомплетирање на техничка документација за с. Ранковце (спортски центар-

Иванковци) 

 

B. Техничка документација за улици и патишта:  

- Техничка документација за улица во с. Гиновци (бентомачки пат-Јабучки дол-

пруга); 

- Техничка документација за улица во с. Гиновци (А2-малински склад); 

 

C. Техничка документација за изградба на спортски објекти и уредување на јавни 

површини: 

- с.Псача (локација доМагистрален пат А2); 

- с. Гиновци (локација до бентомачки пат); 

- с.Псача (Спортски центар); 

- с. Ранковце (локација на спортски центар). 

 

D. Изработка на инфраструктурни проекти за објекти од комуналната инфраструктура и 

тоа патишта, водоводи и канализации 

 

E. Изработка на техничка документација за адаптација и реконструкција на објекти во 

сопственост на Општина Ранковце 

 

II. Изградба на улици и патишта 

 

A. Изградба на улици и патишта 

- Улица во с. Ранковце (десетак-млин) во должина од 500 метри, финансиран 

преку СИПР; 

- Улица во с. Ранковце (Ранковачка река-Иванковци-спортски центар) во должина 

од 1400 метри, финансиран од Светска банка преку МТВ; 
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III. Изградба на водоводи 

 

- Изградба на водовод во село Псача, финансиран од Светска банка преку МТВ: 

- Подобрување на водоснабдување на с. Ранковце и с. Радибуш 

 

IV. Изградба на канализации 

 

- Изградба на канализација во с. Љубинци 

 

V. Одржување на улици и патишта 

 

1. Санација на постојни улици и патишта 

2. Одржување на постојни улици и патишта преку чистење на одрони, одржување и изградба 

на канавки за одвод на атмосверски води и слично. 

 

VI. Спроведување на експропријација 

 

Експропријација на земјиште се врши само за реализација на деталните урбанистички планови за 

населените места за изградба на објекти на инфраструктурата. 

 

4. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

- Средства од надоместок за уредување на градежно неизградено земјиште 

(комуналии)...................................................300.000,00 денари 

- Средства од надоместок за утврдување на правен  

- статус на Бесправно изградени објекти .........................................200.000,00денари 

- Министерство од Влада на РСМ, Министерства,  

Агенции и фондови ............................................................................  20.000.000,00 денари  

- Средства од Јавно претпријатиеза државни патишта..........800.000,00 денари 

- Средства од Општина.................................................................................700.000,00 денари 

                                                                                                                    Вкупно: 22.000.000,00денари 

 

Средствата за уредувањето на градежното земјиште и средствата за употреба на градежното 

земјиште се приходи на Општина Ранковце и се уплатуваат на Трезорска сметка 

100000000063095, уплатна сметка 840 159 06511 и претходна шифра 717 137 НБ на РМ. 

 

5. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ 

 

Со оваа Програма ќе бидат опфатени следните населени места Ранковце, Петралица, 

Гиновце, Псача, Опила, Љубинции Пклиште. Во овие населени места постојат инфраструктурни 

објекти кои во изминатите а и оваа година се градат од донации или други фондови. Надоместокот 

за уредување на градежното земјиште се користи како сопствено учевство при добивање на 

донации, републички средства, како и во поединечни потреби за изградба на делови од 

канализациона мрежа, водоводна и електрична, при нивно проширување, пробивање на патишта, 

потпорни ѕидови, регулација и слично, односно подобра инфраструктура и подобро живеење. 

 Земајќи во предвид да голем процент на земјиштето е во приватна сопственост, неможе да 

се очекува прилив на средства од трошоци за уредување на градежно земјиште од доделување на 

нови локации во сопственост на РМ. 
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 Приливот на средства би бил од нови градби, доградби, надградби на постојните објекти.  

 Вистинските калкулативни износи за уредување на градежното земјиште би биле: 

-Проектирање 5,00 денари/m2 НКП 

-Изработка на сообраќајници, пробивање и тампонирање 125 ,00денари/ m2 НКП 

-Водоводна мрежа 220,00 денари/ m2 НКП 

-Канализациона мрежа 342,00 денари/ m2 НКП 

-Електрична мрежа 454,00 денари/ m2 НКП 

-Имотно-Правни работи 124,00 денари/ m2 НКП 

Вкупно: 1270,00 денари/ m2 НКП 

 

Овој износ доколку има група на куќи на една улица, би бил сепак добар за горе наведената 

инфраструктура. Но земајќи во предвид дека тоа ќе бидат поединечни случаи една на една, друга 

на друга локација, изградбата на инфраструктурата ќе биде неостварлива. 

 Од тиа причини се  предлага да тој износ биде многу помал од реалниот, односно целиот 

простор предвиден за уредување е поделен на три зони и тоа: 

 

I-вазона опфаќа населено местоРанковце каде има Урбанистички план, урбанистички план за вон 

населено место, локално урбанистичка  планска документација (ЛУПД) и Општ акт што го 

заменува планот. 

 

II-ра зона ги опфаќа населените место Гиновци и Петралица, каде има Урбанистички план, 

урбанистички план за вон населено место, локално урбанистичка  планска документација (ЛУПД) 

и Општ акт што го заменува планот. 

 

III-та зона ги опфаќа останатите населени места Опила, Љубинци и Псача, каде има 

Урбанистички план, урбанистички план за вон населено место, локално урбанистичка  планска 

документација (ЛУПД) и Општ акт што го заменува планот. 

 

IV-та зона ги опфаќа останатите населени места кои не се опфатени во прва, втора и треата зона 

каде има Урбанистички план, урбанистички план за вон населено место, локално урбанистичка  

планска документација (ЛУПД). 

 

 Во текот на 2022 година висината на надоместокот според горенаведедите зони за изградба 

на колективи и индивидуални стамбени згради во Општина Ранковце се наплатува 1 m2  корисна 

површина и ќе изнесува:  

 

I-вазона-----------------------------------------400,00 ден/ m2 

II-разона-----------------------------------------350,00 ден/ m2 

III-тазона-----------------------------------------300,00 ден/ m2 

IV-тазона-----------------------------------------250,00 ден/ m2 

 

 

Висината на средствата за комунално уредување за изградба на деловен простор према одредените 

зони во Општината Ранковце ќе изнесува: 

 

I-вазона-----------------------------------------600,00 ден/ m2 

II-разона-----------------------------------------500,00 ден/ m2 

III-тазона----------------------------------------450,00 ден/ m2 

IV-тазона----------------------------------------400,00 ден/ m2 
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Висината на средствата за комунално уредување за изградба на производни објекти према 

одредените зони во Општината Ранковце ќе изнесува: 

 

I-вазона-----------------------------------------350,00 ден/ m2 

II-разона-----------------------------------------300,00 ден/ m2 

III-тазона-----------------------------------------250,00 ден/ m2 

IV-тазона-----------------------------------------200,00 ден/ m2 

 

6. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА 

 

(1) Висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од 

степеност на уреденост на градежното земјиште се пресметува по метар квадратен на 

неговата корисна површина што ќе се гради, што претставува збир на нето површините на 

подовите на сите простори во објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на 

основниот проект, помножен со следните коефициенти: 

 

 1. За станбени објекти: 

 - станбени простории,   1,0; 

 - станбени простории со висина до 2,50м, подпокривен простор  0,2; 

  - логија затворена од три страни,  0,4; 

  - подлогија затворена од две страни,  0,3; 

- балкони, тераси,  0,2; 

  - заеднички проодни тераси, пасажи,  0,2; 

  - помошни простории, остава за гориво, котлара, визба,  0,3; 

  - трафостаница до 35 КВ во објектот и надвор од објектот,  0,3; 

  - скалишен простор и заеднички комуникации,  0,3; 

  - стражарница, управител, простории за одмор,  0,5; 

  - паркиралишта и гаражи,  0,1. 

2. За деловни и јавни објекти 

- простории,  1,0; 

- магацини,    0,5; 

- помошни простории, остава за гориво, котлара,  0,3; 

- трафостаница до 35 КВ во објектот и надвор од објектот,  0,4; 

- скалишен простор и заеднички комуникации,  0,5; 

- паркиралишта и гаражи,  0,1; 

- логија затворена од три страни,  0,5; 

- подлогија затворена од две страни,  0,4; 

- балкони, тераси,  0,3; 

- отворен наткриен простор,  0,3; 

3. За други објекти 

- катни гаражи,  0,05; 

- спортски покриени објекти,  0,5; 

- спортски откриени објекти,  0,3; 

- гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата,  1,0; 

- отворени пазаришта за 30% од површината на локацијата,  1,0; 

- базени,  0,2 и 
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- трафостаници над 35 КВ,  1,0; 

4. За објекти од група на класи на намена Г–производство, дистрибуција и 

сервиси: 

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,   0,05; 

- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,  0,05; 

- Г3 сервиси,  0,05; 

- Г4 стоваришта,  0,05; 

5. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, 

кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории): 

- продажни простории на  бензинските пумпни станици,  1,0; 

- услужни простории на бензинските пумпни станици,  1,0; 

6. За објекти од група на класи на намена Б 5 – угостителски и туристички 

комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намена 

А 4 – хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом: 

- сите простории,  0,05;  

7.За детски градинки, пензионерски домови и домови за стари лица: 

- сите простории,  0,05;  

8. За објекти за високо образование: 

- сите простории,  0,5;  

9. За објекти за култура: 

- сите простории, 0,01; 

10. За објекти за терцијална здравствена заштита: 

-  сите простории, 0,05; 

 

(2) По исклучок од став (1), во новата корисна површина што ќе се гради согласно 

заверената проектна документација, не се пресметуваат површините на: 

- инсталационите канали; 

- окната на лифтовите; 

- окна на врати; 

- отворени паркиралишта; 

- подземни резервоари и 

- објекти заштитени како културно наследство. 

(3) За објекти од став (1) со височина над 32 ката, висината на трошоците за 

уредување на градежно земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното 

земјиште, се пресметува на 27% од вкупно пресметаната површина согласно ставовите (1) 

и (2). 

(4) За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на 

трошоците за уредувањето на градежното земјиште во зависност од степенот на уреденост 

на градежното земјиште  се пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина согласно 

ставовите (1) и (2). 

(5) За објекти од група на класи на намена Г-производство, дистрибуција и сервиси 

висината на трошоците за уредувањето на градежното земјиште не може да биде повисока 

од 30% од висината на просечната нето плата во Република Македонија за последната 

година, помножена со коефициентите утврдени во став (1) точка 4. 

(6) За линиски инфраструктурни објекти-државни патишта, локални патишта и 

улици, магистрални улици, собирни улици, водоводи, канализации, железнички пруги, 

гасоводи, топловоди, далноводи со напонско ниво од и над 35 КW како и за брани со 

акумулации, термоцентрали, езерски и речни пристаништа и за доградби и надградби на 

објекти за кои е донесена одлука од страна на Советот на општината, согласно член 67-а 
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став (1) од Законот за градење, а инвеститор е општината не се утврдуваат трошоци за 

уредување на градежно земјиште. 

- за сите објекти по 60 денари по метар должен. 

 

7. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 

ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ  НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

 

Изработка на техничка документација ..............................     1.000.000 денари 

A. Техничка документација за канализација ..................................... 200.000 денари 

B. Техничка документација за улици и патишта ...............................  150.000 денари 

C. Техничка документација за уредување на јавни површини....   150.000 денари 

D. Инфраструктурни проекти за патишта, водоводи и 

Канализации ......................................................................................................200.000 денари 

 Е.   Техничка документација за адаптација и реконструкција 

        на објекти во сопственост наопштината ............................................   150.000 денари 

F. Ревизија на урбанистички и основни проекти ..............................150.000 денари 

I. Изградба на улици и патишта ....................................................   2.300.000 денари 

Асфалтирање на улици ............................................................................... 2.300.000 денари 

II. Изградба на водоводи .................................................................................10.000.000 денари 

III. Изградба на канализација.......................................................................... 8.000.000 денари 

IV. Експропријација..............................................................................................      300.000 денари 

V. Надзор на изградба на објекти..............................................................100.000 денари 

Изработка на геодетски елаборати...................................................300.000 денари 

          Вкупно: 22.000.000 денари 

 

8. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Работите предвидени со Програмата за утврдување на градежно неизградено земјиште и 

одржување на комуналната инфраструктура ви Општината Ранковце за 2022 година ќе се 

извршуваат по обезбедување прилив на средства и во зависност од средствата за кој вид на 

работи се наменети ќе биде извршувана соодветната работа од Програмата. 

 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден по објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Ранковце”.  

 

 

Бр. 09-1385/16                                                             Совет на Општина Ранковце 

10.12.2021 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 утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –

планска документација за село Гиновци за к.п.бр.927/3 и 

 к.п.929/4 КО Гиновци 
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1.Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –

планска документација за село Гиновци за к.п.бр.927/3 и к.п.929/4 КО Гиновци, донесена на 3-та 

седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 10.12.2021 година. 

 

2.Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –планска 

документација за село Гиновци за к.п.бр.927/3 и к.п.929/4 КО Гиновци, 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.08-1426/14                                                                           Општина Ранковце 

            14.12.2021 година                                                                        Градоначалник 

            Ранковце                                                                                     Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („ 

Службен весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 

217/15, 31/16и 190/17),  член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РСМ“ бр. 174/2021), член 2, 

став 2  одПравилникот за стандарди  за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-

планска документација („ Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/2012)  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 Општината Ранковце на седницата одржана наден 10.12.2021 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска  

документација за село Гиновци за к.п.бр.927/3 и к.п.929/4, КО Гиновци 

 

 

Член 1 

Се утврдува потреба за  донесување на  урбанистичко-планска документација за село Гиновци. 

 

Член 2 

Локалитетот за кој  се врши утврдување потреба за донесување на урбанистичко-планска 

документација за село Гиновцисе наоѓа на к.п.бр. 927/3 и к.п.бр.929/4, К.О. Гиновци,  м.в. „Долно 

маало“сопственост наСлаве Петковски. 

 

Член 3 

За овој локалитет нема урбанистички планови, ниту локална урбанистичкапланска документација. 

 

Член 4 

Со изработка на урбанистичката- планска документација на овој локалитет ќе сепредвиди намена 

домувањево станбени куќа  – А1-1. 

 

Член 5 
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Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави  во „Службенгласник на 

Општина Ранковце“. 
 

Бр. 09-1385/17    СОВЕТ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

10.12.2021 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 утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –

планска документација за село Отошница за к.п.бр.2256 и  

к.п.2257 КО Отошница 

 
1.Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –

планска документација за село Отошница за к.п.бр.2256 и к.п.2257 КО Отошница, донесена на 3-

та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 10.12.2021 година. 

 

2.Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –планска 

документација за село Отошница за к.п.бр.2256 и к.п.2257 КО Отошница, 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.08-1426/15                                                                           Општина Ранковце 

            14.12.2021 година                                                                       Градоначалник 

            Ранковце                                                                                    Борче Спасовски, с.р. 

 
 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („ 

Службен весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 

217/15, 31/16и 190/17),  член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РСМ“ бр. 174/2021), член 2, 

став 2  одПравилникот за стандарди  за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-

планска документација („ Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/2012)  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 Општината Ранковце на седницата одржана наден 10.12.2021 година, донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска  

документација за село Отошница за к.п.бр.2256 и к.п. 2257, КО Отошница 
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Член 1 

Се утврдува потреба за  донесување на  урбанистичко-планска документација за село Отошница. 

Член 2 

Локалитетот за кој  се врши утврдување потреба за донесување на урбанистичко-планска 

документација за село Отошницасе наоѓа на к.п.бр. 2256 и к.п.бр.2257, К.О. Отошница,  м.в. 

„Пладниште“сопственост наБошковска Веселка, Митровски Боривоје, Митровски Раде, 

Митровски Димитар и Митровски Драге. 

 

Член 3 

За овој локалитет нема урбанистички планови, ниту локална урбанистичкапланска документација. 

 

Член 4 

Со изработка на урбанистичката- планска документација на овој локалитет ќе сепредвиди намена 

времено сместувањево викенд куќа  – А4-3. 

 

Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави  во „Службенгласник на 

Општина Ранковце“. 

 

 

Бр. 09-1385/18    СОВЕТ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

10.12.2021 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 утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –

планска документација за село Ранковце за к.п.бр.2315 КО Ранковце 

 
1.Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –

планска документација за село Ранковце за к.п.бр.2315 КО Ранковце, донесена на 3-та седница на 

Советот на Општина Ранковце одржана на ден 10.12.2021 година. 

 

2.Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –планска 

документација за село Ранковце за к.п.бр.2315 КО 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.08-1426/16                                                                           Општина Ранковце 

            14.12.2021 година                                                                       Градоначалник 
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            Ранковце                                                                                   Борче Спасовски, с.р. 

 
 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („ 

Службен весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 

217/15, 31/16и 190/17),  член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РСМ“ бр. 174/2021), член 2, 

став 2  од Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-

планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/2012)  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 Општината Ранковце на седницата одржана наден 10.12.2021 година, донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска  

документација за село Ранковце за к.п.бр.2315, КО Ранковце 

 

 

Член 1 

Се утврдува потреба за  донесување на  урбанистичко-планска документација за село Ранковце. 

Член 2 

Локалитетот за кој  се врши утврдување потреба за донесување на урбанистичко-планска 

документација за село Ранковцесе наоѓа на к.п.бр. 2315, К.О. Ранковце,  м.в. „Пузина 

маала“сопственост наБорка Стојановска. 

 

Член 3 

За овој локалитет нема урбанистички планови, ниту локална урбанистичкапланска документација. 

 

Член 4 

Со изработка на урбанистичката- планска документација на овој локалитет ќе сепредвиди намена 

домувањево станбени куќа  – А1-1. 

 

Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави  во „Службенгласник на 

Општина Ранковце“. 

 

 

Бр. 09-1385/19                                         СОВЕТ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

10.12.2021 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 утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –

планска документација за село Гиновци за к.п.бр.1423 КО Гиновци 
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1.Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –

планска документација за село Гиновци за к.п.бр.1423 КО Гиновци, донесена на 3-та седница на 

Советот на Општина Ранковце одржана на ден 10.12.2021 година. 

 

2.Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –планска 

документација за село Гиновци за к.п.бр.1423 КО Гиновци, 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.08-1426/17                                                                           Општина Ранковце 

            14.12.2021 година                                                                        Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Борче Спасовски, с.р. 
 

 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („ 

Службен весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 

217/15, 31/16и 190/17),  член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РСМ“ бр. 174/2021), член 2, 

став 2  одПравилникот за стандарди  за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-

планска документација („ Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/2012)  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 Општината Ранковце на седницата одржана наден 10.12.2021 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска  

документација за село Гиновци за к.п.бр.1423, КО Гиновци 

 

 

Член 1 

Се утврдува потреба за  донесување на  урбанистичко-планска документација за село Гиновци. 

Член 2 

Локалитетот за кој  се врши утврдување потреба за донесување на урбанистичко-планска 

документација за село Гиновцисе наоѓа на к.п.бр. 1423, К.О. Гиновци,  м.в. „Бунар“сопственост 

наЏекова Иконија, Богојевска Калинка, Додевски Дени и Додевски Серафим. 

 

Член 3 

За овој локалитет нема урбанистички планови, ниту локална урбанистичкапланска документација. 

 

Член 4 

Со изработка на урбанистичката- планска документација на овој локалитет ќе сепредвиди намена 

домувањево станбени куќа  – А1. 

 

Член 5 
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Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави  во „Службенгласник на 

Општина Ранковце“. 

 

 

Бр. 09-1385/20    СОВЕТ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

10.12.2021 година               Претседател, 

Ранковце                                                       Александра Стамболиска-Јовановска, с.р. 
 

 

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за пожарникарството  ("Службен весник на 

Република Македонија" бр.67/2004; 81/2007; 55/2013; 158/2014; 193/2015; 39/2016; 168/2017  и  

152/2019) и член 3 став 1 од Правилникот за правилата за вршење на службата, како и 

минималните критериуми за сместување, техничката опрема и  средствата за гаснење на пожари 

со кои треба да располагаат противпожарните единици , градоначалникот на општина Ранковце , 

на ден 29.11.2021 г.  донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ, ТРАЕЊЕ НА СМЕНА И ОДМОР МЕЃУ ДВЕ   

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СМЕНИ ВО ТППЕ РАНКОВЦЕ 

 

I. Општи одредби 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува работното време, траење на смена и одмор меѓу две 

последователни смени во Територијалната противпожарна единица Ранковце (ТППЕ Ранковце). 

 

II. Дефиниции 

Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење: 

1. "Работно време" е секој период во кој работникот работи и ги извршува своите работни задачи 

и е на располагање на работодавачот за извршување на работите и работните задачи согласно со 

закон, колективен договор и договор за вработување. 

2. "Време за одмор" е секој период кој не е дел од работно време. 

3. "Ноќна работа" е секој период меѓу 22:00 часот и 06:00 часот наредниот ден. 

4. "Професионален пожарникар"  е работник во противпожарната единицакој ги извршува 

работите за гаснење на пожари, спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозени 

од пожари и експлозии, укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации, како и 

извршување на други работи при несреќи и непогоди. 

"Професионален пожарникар" е физичко лице кое е вработено во општина Ранковце, односно во 

Територијалната противпожарна единица Ранковце(ТППЕ Ранковце). 

5. "Сменски работник"  е секој работник чиј што распоред на неговата работа е дел од работа во 

смени. 

6. "Работа во смени" е метода на организирање на работата во која работниците се сменуваат едни 

по други на исто работно место, во согласност со одреден план, и кое може да биде континуирано 

или со прекини, вклучувајќи ја потребата за работниците да работат во различно време во даден 

период на денови или недели. 

 

III. Вкупно работно време на професионален пожарникар 

 

Член 3 
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(1) Вкупното работно време на професионалните пожарникарие утврдено во согласност со 

Законот за работните односи и Законот за пожарникарството. 

(2) Вкупното работно време на сменски работник во текот на една смена не може да трае подолго 

од 12 часа, освен во случаи предвидени со закон. 

(3) Работното време се определува со цел за да пожарникарите во противпожарните единици 

дежураат во смени без прекин 24 часа , при што се сменуваат едноподруго во согласност со 

Планот за смени  изготвен од Командирот на ТППЕ. 

(4) Смените се определуваат, и тоа: 12 часа дневна смена, по која следува 24 часа време на одмор; 

и12 часа ноќна смена, по која следува 48 часа време на одмор. 

 

Член 4 

(1) Работното време во дневната смена започнува во 7:00 часот наутро и трае до 19:00 часот 

навечер – по која следува 24 часовен  одмор. 

(2)   Работното време во ноќната смена започнува во 19:00 часот навечер и трае до 07:00 часот 

наутро – по која следува 48 часовен  одмор. 

(3) Професионалните пожарникариимаат право на пауза два пати во дневната или ноќната смена 

во траење од по 30 минути, и тоа од 10:00 до 10:30 часот како пауза за појадок и од 15:00 до 15:30 

часот како пауза за ручек. 

(4)  Времето на паузата во текот на дневната или ноќната смена се засметува во работното време и 

за истите се исплатува плата. 

 

Член 5 

(1)Работодавачот е должен да води посебна евиденција за полното работно време. 

(2)За пристигнувањето на работа и одењето од работа се води евиденција во посебен список за 

евиденција, во кој секој од пожарникарите е должен да се потпише при доаѓање на работа и при 

одење од работа. 

(3) Списокот за евиденција е табела во која има простор за внесување на наведените податоци во 

став 3од овој член. 

 

Член 6 

(1) Работното време на командирот на ТППЕ и професионалните пожарникари кои не се вклучени 

во смени,започнува во 7:00 часот наутро и трае до 15:00 часот  

(2) За пристигнувањето на работа и одењето од работа на командирот на ТППЕ се води 

евиденција во истиот посебен список за евиденција, во кој командирот на ТППЕ е должен да 

се потпише при доаѓање на работа и при одење од работа. 

(3) Списокот за евиденција е табела во која има простор за внесување на наведените податоци во 

став 2 од овој член. 

 

Член 7 

(1) Вкупното траење на смената на професионален пожарникари вкупното траење на работата 

може да се продолжи за онолку часови дневно во случаите на: пожар; вонредни настани, виша 

сила, непредвиден изостанок на работник од работа кој требало да замени работник во вршењето 

на работните обврски при континуирано работно време, должности во услови поради 

непредвидени прекини на работа поради штрајк организиран од синдикатот, под услов работникот 

да се чувствува способен за продолжување на работата. 

(2) Професионалниот пожарникар е должен по наредба на непосредно претпоставениот, работите 

и задачите да ги извршува и подолго од полното работно време, ако е тоа нужно заради нивно 

успешно и навремено извршување. 
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(3) Целокупното траење на продолжувањето на работата над законскиот максимум од 40 часа 

неделно ќе се смета за прекувремена работа и може да трае подолго од 190 часа годишно бидејќи 

се рабопти за работници со посебни должности и овластувања. 

(4) Работодавачот е должен да води посебна евиденција за прекувремената работа и часовите за 

прекувремената работа, кои посебно ги наведува во месечната пресметка на платата на 

работникот. 

 

V. Одмор на професионален пожарникар помеѓу смените 

 

Член 8 

(1) Професионален пожарникарпомеѓу две смени треба да има непрекинат одмор од најмалку 

двојно повеќе часови од работата во претходната дневна смена – 24 часа и најмалку четирикратно 

повеќе часови од работата во претходната ноќна смена – 48 часа. 

(2) Како ноќна смена ќе се смета периодот од  22:00 часот навечер до 06:00 часот наутро.  

(3) Работата од  22:00 часот навечер до 06:00 часот наутро ќе се смета како ноќна работа и за 

истата ќе биде исплаќан соодветен надомест согласно Законот за работните односи и важечкиот 

Правилник за плати и надоместоци на плати за вработените професионални пожарникари во 

Територијална противпожарна единица  (ТППЕ) на општина Ранковце. 

 

VI. Права на работниците одпротивпожарната единица кои работат ноќно време 

 

Член 9 

Работниците од противпожарната единица кои работат ноќно време имаат право на 

посебна заштита за ноќна работа. 

Работодавачот е должен да им обезбеди пасивен одмор во просториите на ТППЕ Ранковце 

и периодични лекарски прегледи. 

 

VI. Завршни одредби 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила од 01.12.2021 г. а ќе биде објавен во "Службен гласник на 

општина Ранковце". 

 

 

Бр.08-1363/1                                        ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

29.11.2021 г.                                  Градоначалник 

Ранковце                                                                                     Борче Спасовски, с.р. 
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С О Д Р Ж И Н А 

 
1. Заклучок за прогласување на Одлуката за формирање на Комисија за изработка на 

Програма за работа на Советот на Општина Ранковце за 2022 година 

2. Одлука за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на 

Општина Ранковце за 2022 година 

3. Заклучок за прогласување на Одлуката за разрешување и именување на Командант и 

Помошник на началникот на Штабот за заштита и спасување на Општина Ранковце 

4. Одлука за разрешување и именување на Командант и Помошник на началникот на 

Штабот за заштита и спасување на Општина Ранковце 

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

утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други 

несереќи 

6. Решение за формирање на Комисија за процена и утврдување на висината на штетата 

настаната од природни непогоди и други несереќи 

7. Заклучок за прогласување на Одлуката за измена на распоредот на средствата на 

Буџетот на Општина Ранковце за 2021 година 

8. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Ранковце за 

2021 година 

9. Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, 

К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2021 година, за трет 

квартал 

10. Заклучок за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на 

Буџетот на Општина Ранковце за 2021 година, за трет квартал 

11. Заклучок за прогласување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и 

заштита на локалната патна мрежа во Општина Ранковце за 2022 година 

12. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна 

мрежа во Општина Ранковце за 2022 година 
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13. Заклучок за прогласување на Програмата за одржување на јавна чистота на 

територијата на Општина Ранковце за 2022 година 

14. Програма за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Ранковце за 

2022 година 

15. Заклучок за прогласување на Програмата за решавање на проблемот со кучињата 

скитници на подрачјето на Општина Ранковце за 2022 година 

16. Програма за решавање на проблемот со кучињата скитници на подрачјето на 

Општина Ранковце за 2022 година 

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

областа на заштитата на животната средина во 2022 година 

18. Програма за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата на 

животната средина во 2022 година 

19. Заклучок за прогласување на Програмата за изработка на Урбанистички планови за 

Општина Ранковце за 2022 година 

20. Програма за изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2022 

година 

21. Заклучок за прогласување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување 

на уличното осветлување во Општина Ранковце за 2022 година 

22. Програма за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во 

Општина Ранковце за 2022 година 

23. Заклучок за прогласување на Програмата за зимско одржување на улиците, 

тротоарите и локалните патишта во Општина Ранковце за 2022 година 

24. Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта во 

Општина Ранковце за 2022 година 

25. Заклучок за прогласување на Програмата за уредување на градежно земјиште и 

одржување на комунална инфраструктура во општина Ранковце за 2022 година 

26. Програма за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална 

инфраструктура во општина Ранковце за 2022 година 

27. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на 

урбанистичко –планска документација за село Гиновци за к.п.бр.927/3 и к.п.929/4 КО 

Гиновци 

28. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –планска 

документација за село Гиновци за к.п.бр.927/3 и к.п.929/4 КО Гиновци 

29. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на 

урбанистичко –планска документација за село Отошница за к.п.бр.2256 и к.п.2257 КО 

Отошница 

30. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –планска 

документација за село Отошница за к.п.бр.2256 и к.п.2257 КО Отошница 

31. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на 

урбанистичко –планска документација за село Ранковце за к.п.бр.2315 КО Ранковце 

32. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –планска 

документација за село Ранковце за к.п.бр.2315 КО Ранковце 

33. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на 

урбанистичко –планска документација за село Гиновци за к.п.бр.1423 КО Гиновци 

34. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –планска 

документација за село Гиновци за к.п.бр.1423 КО Гиновци 
35. ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ, ТРАЕЊЕ НА СМЕНА И ОДМОР МЕЃУ ДВЕ  

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СМЕНИ ВО ТППЕ РАНКОВЦЕ 

 

______________________________________/___________________________________ 


