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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина
Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19),
Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Статутарната Одлука за измени и дополнувања на Статутот на
Општина Ранковце
1.Се прогласува Статутарната Одлука за измени и дополнувања на Статутот на
Општина Ранковце, донесена на 9-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана
на ден 21.04.2022 година.
2. Статутарната Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Општина
Ранковце, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Ранковце“.
Бр.08-536/1
26.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.05/02) и 23 став 1 точка 1 и член 151 од Статутот на Општина Ранковце
(„Службен гласник на Општина Ранковце“ бр.09/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), член 16 од
Законот за младинско учество и младински политики („Службен весник на РМ“ бр.10/20),
Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на ден 21.04.2022 година, донесе
СТАТУТАРНА ОДЛУКА
За измени и дополнувања на Статутот на Општина Ранковце
член 1
Во Статутот на Општина Ранковце, во глава V ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА
ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНАТА точка 3 Посебни тела на Општината потточката в) Совет
на млади и членовите 66-а, 66-б, 66-в, 66-г, 66-д и 66-ѓ се бришат.
член 2
Во Статутот на Општина Ранковце, во глава V ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА
ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНАТА точка 3 Посебни тела на Општината се додава нова
потточка в) Локален младински совет и се додаваат нови членови кои гласат:
член 66-а
Во Општината се формира Локален младински совет како советодавно тело на
Општината со цел младите активно да се вклучат во јавниот живот на Општината.
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Младите се жители на Општина Ранковце, на возраст од 15 до 29 години според
Законот за младинско учество и младински политики.
Младите од став 1 на Одлуката, може да бидат избрани за претседател/ка и
заменик-претседател/ка на Локалниот маладински совет на Општина Ранковце, само ако
се со место на живеење на Општина Ранковце.
член 66-б
Одлука за основање Локален младински совет донесува Советот на Општина
Ранковце врз основа на позитивните законски прописи.
член 66-в
ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА
Во рамките на својот делокруг на работа Локалниот младински совет:
- предлага точки на дневен ред на Советот на Општината, кои ги засегаат
младите;
- иницира прашања за млади од делокругот на работата на Општината;
- иницира, учествува и дава повратни информации за процесот на локална
младинска стратегија и други пoлитики;
- доставува информации до Општината, за прашања кои се однесуваат на
младите и
- врши други советодавни и застапувачки работи во согласност со Законот за
млaдинско учество и младински политики.
член 66-г
Општината распишува Повик за формирање Иницијативен одбор (ИО) согласно
член 17 од Законот за младинско учество и младински политики. Во ИО може да
членуваат младински организации, организации за млади, политички подмладоци,
ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување кои
работат и функционираат на територијата на Општината и сакаат да учествуваат во
основањето на ЛМС. Во повикот се напоменува дека Иницијативниот одбор се формира
само еднаш за одржување на конститутивното Локално собрание за млади, има најмалку 5
члена и по успешно свикување на Собранието истиот се распушта, односно мандатот
престанува.
Иницијативниот одбор преку Општината објавува јавен повик за членство во
Локалното собрание на млади. Во јавниот повик јасно е прикажан начинот на
пријавување, критериумите кои треба да се исполнуваат за пријавување, како и рокот за
пријавување. Повикот треба да биде објавен на веб-страницата на Општината, и да биде
достапен за сите млади, а да се сподели на повеќе јавни места, на социјалните мрежи на
Општината, до медиумите и до засегнатите чинители (форми на младинско
организирање).
Формите на организирање и здружување кои може да учествуваат во Собранието
не мора да бидат регистрирани во Општината, но мора да имаат активности на
триторијата на Општината. Делегатот и заменик-делегатот треба да бидат жители на
Општината и на возраст од 15 до 29 години.
Иницијативниот одбор иницира и заседава со конститутивната седница на
Локалното собрание на млади заедно со одговорното лице на Општината.
Од редовите на Локалното собрание на млади се избира и изгласува тричлена
комисија, составена од млади, која е одговорна за следење на целокупниот процес за
изборот на членови на Локалниот младински совет. На конститутивната седница на
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Локалното собрание на млади се избира претседавач/ка по пат на тајно гласање. Секој
член на Собранието на млади може да биде кандидиран за претседавач/ка или доколку е
предложен и подржан од најмалку 3 членови на Собранието на млади. Мандатот на
членовите на Собранието на млади вклучително и на претседавачот/ката трае две години
со право на уште еден избор.
На конститутивната седница, Локалното собрание на млади носи одлука за
формирање комисија која до следната седница на Собранието на млади на Општината
треба да подготви Деловник за работа на Собранието.
Првата седница на Локалното собрание на млади (веднаш после конститутивната
седница) ја свикува веќе избраниот претседавач/чка на Собранието. На седницата се
усвојува Деловникот за работа изготвен и предложен од страна на комисијата и се
донесува Одлука за распишување Јавен повик за формирање Локален младински совет на
Општината, со критериуми во согласност со Законот за младинско учество и младински
политики. Јавниот повик се објавува на веб-страницата на Општината, во локалните
медиуми и на останати јавни места/ социјални медиуми се со цел да информира што е
можно поголем број на млади во Општината. Повикот треба да трае најмалку 10 дена од
денот на неговото објавување.
По доставените пријави на кандидатите за членови на Локалниот младински совет,
надлежното лице, односно службеникот за млади документацијата ја доставува до
претседавачот/ката и до Собранието кои пак свикуваат нова седница на Собранието. На
седницата на Локалното собрание на млади се покануваат делегатите на Собранието и
младите кои се пријавиле за членови на Локалниот младински совет, а ги исполнуваат
критериумите од повикот.
Тричлена верификациона комисија на Локалниот собрание на млади (креирана за
време на конститутивната седница) го следи процесот на избор на членови на
Младинскиот совет на Општината и треба да ги потврди мандатите на делегатите.
Кандидатите за членови на Локалниот младински совет е непарен и не надминува
повеќе од една третина од членовите на Советот на Општината. Членовите на Локалниот
младински совет имаат мандат од две години со право на уште еден избор.
Кандидатите за членови на Локалниот младински совет ги предлагаат: граѓански
организации и младински здруженија, училишни заедници, совети, студентски совети и
други форми на младински организации.
Врз основа на писмените предлози од предлагачите на предлогот на Комисијата за
мандатни прашања, избори и именувања, Советот на Општина Ранковце го избира и го
разрешува Локалниот младински совет врз основа на одлука на Локалното собрание на
млади. Локалниот младински совет од своите редови избира претседател/ка и заменикпретседател/ка, согласно Деловникот за работа на Локалниот младински совет.
член 66-д
Советот на Општината може да разреши член на Локалниот младински совет и
пред истекот на мандатот поради:
- лично барање на членот на ЛМС;
- ако неоправдано отсуствува од седниците на Советот на млади.
член 66-ѓ
Локалниот младински совет одржува редовни средби по потреба, но најмалку
еднаш во месецот. Седниците ги свикува и со нив заседава претседателот/ката на
Локалниот младински совет. Претседателот/ката на Советот е должен/а да свика вонредна
седница на Советот на млади на предлог од најмалку 1/3 од членовите на ЛМС.
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Локалниот младински совет ги донесува одлуките со мнозинство гласови ако на
седницата присуствуваат мнозинство од вкупнио избраните членови на ЛМС.
Начинот на работа на Локалниот младински совет поблиску се утврдува со
Деловникот на работа.
Локалниот младински совет може да формира постојани и повремени работни тела
за потесни кругови на делување, за поедини групи на млади или за проблеми кои ги
загрижуваат младите.
Член 66-е
Локалниот младински совет донесува програма за работа на ЛМС и ја доставува до
Советот на Општината за секоја календарска година.
Програмата за работа, Локалниот младински совет ја донесува со мнозинство на
гласови од сите членови на ЛМС. Програмата се донесува и поднесува на одобрување
пред Советот на Општина Ранковце најдоцна до 31 октомври во тековната година, за
следната година.
Општина Ранковце обезбедува финансиски средства за работа на Локалниот
младински совети и простор за одржување седници на Советот на млади во Општина
Ранковце.
Од буџетот на Општината, се издвојуваат средства за работа во висина од најмалку
0,1% на годишно ниво кои вклучуваат ресурси за работењето на ЛМС во согласност со
усвоената програма.
Членовите на Локалниот младински совет не добиваат надоместок за својата
работа.
Стручните и административните работи за потребите на Локалниот младински
совет ги врши администрацијата на Општина Ранковце, односно назначува службеник/чка
за млади во согласност со Законот за младинско учество и младински политики.
член 3
Оваа Статутарна одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
„Службен гласник на Општина Ранковце“.
Бр.09-502/3
21.04.2022 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за за давање согласност на Измената и дополнувањето
на Годишниот план за вработување во општина Ранковце за 2022 г.
1.Се прогласува Одлуката за за давање согласност на Измената и дополнувањето на
Годишниот план за вработување во општина Ранковце за 2022 г., донесена на 9-та седница
на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 21.04.2022 година.
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2.Одлуката за давање согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план
за вработување во општина Ранковце за 2022 г, 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.08-536/2
26.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/2002),член 20-б став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор
(СВ на РМ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018)и член 23 став 1 алинеја 40 од
Статутот општина Ранковце(Службен гласник на општина Ранковце бр.09/2005; 04/2010;
03/2011; 11/2015 и 4 /2019 г.) , Советот на општина Ранковце, на IX– таседницата
одржана на 21.04.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за
вработување во општина Ранковце за 2022 г.
Член 1
Се дава согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за
вработување во општина Ранковце за 2022 г. заведенподделоводенброј 08 –244/1 од
16.02.2022 г. донесен од градоначалникот на општина Ранковце.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Ранковце“.
Бр.09- 502/4
21.04.2022 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател,
Александра Јовановска – Стамболиска, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина
Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19),
Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на
Општина Ранковце за 2022 година
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1.Се прогласува Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на Општина
Ранковце за 2022 година, донесена на 9-та седница на Советот на Општина Ранковце
одржана на ден 21.04.2022 година.
2.Одлуката за проширување на средствата на Буџетот 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.08-536/3
26.04.2022 година
Ранковце

Бр.09- 502/5
21.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Совет на Општина Ранковце
Претседател,
Александра Јовановска – Самболиска, 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
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Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19),
Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за измена на Одлуката за формирање на Совет за
превенција на детско претстапништво во Општина Ранковце
1.Се прогласува Одлуката за измена на Одлуката за формирање на Совет за
превенција на детско претстапништво во Општина Ранковце, донесена на 9-та седница на
Советот на Општина Ранковце одржана на ден 21.04.2022 година.
2.Одлуката за измена на Одлуката за формирање на Совет за превенција на детско
претстапништво во Општина Ранковце, да се објави во „Службен гласник на Општина
Ранковце“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Ранковце“.
Бр.08-536/4
26.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на
Република Македонија бр.2/05) а согласно член 158 став 2 од Законот за правда на децата
(„ Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/13 и „ Службен весник на
Република Северна Македонија бр. 152/19 и 275/19 ), Советот на Општина Ранковце на
својата 9-та седница одржана на 21.04.2022 година, донесе
ОДЛУКА
За измена на Одлуката за формирање на Совет за превенција на детско
престапништво во Општина Ранковце
Член 1
Во Одлуката за формирање на Совет за превенција на детско престапништво во
Општина Ранковце (,,Службен гласник на Општина Ранковце“ бр.11/18) во член 3 став 2
точките 4 и 5 се менуваат и тоа:
Во точка 4 зборовите Санела Јовановска, преставник од Совет на родители на
Основно училиште „Христијан Тодоровски-Карпош“-Ранковце се заменуваат со
Валентина Илиевска, преставник од Совет на родители на Општинското основно
училиште „ Христијан Тодоровски-Карпош“-Ранковце; и
Во точка 5 зборовите Светлана Ангеловска, преставник од Совет на родители на
Основно училиште „ Христијан Тодоровски-Карпош“-Ранковце се заменуваат со
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Александра Симоновска, преставник од Совет на родители на Општинското основно
училиште „ Христијан Тодоровски-Карпош“-Ранковце.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Ранковце“.
Бр. 09-502/6
21.04. 2022 год
Ранковце

Совет наОпштина Ранковце
Претседател
Александра Јовановска Стамболиска, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина
Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19),
Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за измена на Одлуката за формирање на Комисија за
спроведување на постапка за избор на членови на советите на месните заедници на
подрачјето на Општина Ранковце
1.Се прогласува Одлуката за измена на Одлуката за формирање на Комисија за
спроведување на постапка за избор на членови на советите на месните заедници на
подрачјето на Општина Ранковце, донесена на 9-та седница на Советот на Општина
Ранковце одржана на ден 21.04.2022 година.
2.Одлуката за измена на Одлуката за формирање на Комисија за спроведување на
постапка за избор на членови на советите на месните заедници на подрачјето на Општина
Ранковце, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Ранковце“.
Бр.08-536/5
26.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 82 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на
Република Македонија бр.2/05), член 23 став 1 точка 35 и член 33 од Статутот на Општина
Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр.9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), член
36 и член 37 од Правилата за работа на месните заедници на Општина Ранковце
(„Службен гласник на Општина Ранковце“ бр.6/19, и член 104 и 106 од Деловникот за
работа на Советот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“
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бр.9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Советот на Општина Ранковце на својата 9-та седница,
одржана на 21.04.2022 година, донесе
ОДЛУКА
За измена на Одлуката за формирање на Комисија за спроведување на постапка за
избор на членови на советите на месните заедници на подрачјето
на Општина Ранковце
Член 1
Во Одлуката за формирање на Комисија за спроведување на постапка за избор на
членови на советите на месните заедници на подрачјето на Општина Ранковце (,,Службен
гласник на Општина Ранковце“ бр.8/19) во член 1 став 1 дел 1 Членови на комисијата
точка 4 зборовите Даниел Крстевски се заменуваат со Ивона Филиповска Дојчиновска и
во дел 2 точка 1 зборовите Зоран Пешевски се заменуваат со Сашка Јакимовска.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Ранковце“.
Бр. 09-502/7
21.04. 2022 год
Ранковце

Совет наОпштина Ранковце
Претседател
Александра Јовановска Стамболиска, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина
Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19),
Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за давање на приоритет за користење на средства од
Министерство за транспорт и врски преку кредит од Светска Банка
за поврзување на локални патишта
1.Се прогласува Одлуката за давање на приоритет за користење на средства од
Министерство за транспорт и врски преку кредит од Светска Банка за поврзување на
локални патишта, донесена на 9-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на
ден 21.04.2022 година.
2.Одлуката за давање на приоритет за користење на средства од Министерство за
транспорт и врски преку кредит од Светска Банка за поврзување на локални патишта, да
се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.
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3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Ранковце“.
Бр.08-536/6
26.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.05/02) и член 23 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 21.04.2022 година ја донесе следнава
одлука
ОДЛУКА
За давање на приоритет за користење на средства од Министерството за транспорт и
врски преку кредит од Светска Банка за поврзување на локални патишта
Член 1
Со оваа одлука се дава приоритет за реализација на проект со користње на средства
од Министерството за транспорт и врски преку кредит од Светска Банка за поврзување на
локални патишта за проектот ,,Реконструкција на локален пат с. Псача - с. Одрено’’ Општина Ранковце.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Ранковце’’.
Бр. 09-502/8
21.04.2022 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
Александра Стамболиска Јовановска

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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за давање на приоритет за користење на средства од
Министерство за транспорт и врски преку кредит од Светска Банка
за поврзување на локални патишта
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1.Се прогласува Одлуката за давање на приоритет за користење на средства од
Министерство за транспорт и врски преку кредит од Светска Банка за поврзување на
локални патишта, донесена на 9-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на
ден 21.04.2022 година.
2.Одлуката за давање на приоритет за користење на средства од Министерство за
транспорт и врски преку кредит од Светска Банка за поврзување на локални патишта, 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.08-536/7
26.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.05/02) и член 23 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 21.04.2022 година ја донесе следнава
одлука
ОДЛУКА
За давање на приоритет за користење на средства од Министерството за транспорт и
врски преку кредит од Светска Банка за поврзување на локални патишта
Член 1
Со оваа одлука се дава приоритет за реализација на проект со користње на средства
од Министерството за транспорт и врски преку кредит од Светска Банка за поврзување на
локални патишта за проектот ,,Изградба на улица во с. Ранковце’’ - Општина Ранковце.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Ранковце’’.

Бр. 09-502/9
21.04.2022 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
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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ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на
урбанистичко –планска документација за село Гиновци за к.п.бр.1093, КО Гиновци
1.Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба за донесување на
урбанистичко –планска документација за село Гиновци за к.п.бр.1093, КО Гиновци,
донесена на 9-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 21.04.2022
година.
2.Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –планска
документација за село Гиновци за к.п.бр.1093, 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.08-536/8
26.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
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 21.04.2022 година, донесе:
ОДЛУКА
За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска
документација за село Гиновци за к.п.бр.1093, 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. 1093, К.О. Гиновци,
м.в.
„Чиплаковица“сопственост наТрајковски Доне, Трајковски Санде, Андоновска Љубица,
Трајковска Струмка и Трајковски Оливер.
Член 3
За овој локалитет нема урбанистички планови, ниту локална урбанистичкапланска
документација.
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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
„Службенгласник на Општина Ранковце“.
Бр. 09-502/10
21.04.2022 година
Ранковце

во

Совет на Општина Ранковце
Претседател,
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување на надоместок на членовите на
Општинската изборна комисија-Ранковце и Избирачките одбори на подрачјето на
Општина Ранковце за спроведување на Локалните избори 2021 година
1.Се прогласува Одлуката за утврдување на надоместок на членовите на
Општинската изборна комисија-Ранковце и Избирачките одбори на подрачјето на
Општина Ранковце за спроведување на Локалните избори 2021 година, донесена на 9-та
седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 21.04.2022 година.
2.Одлуката за утврдување на надоместок на членовите на Општинската изборна
комисија-Ранковце и Избирачките одбори на подрачјето на Општина Ранковце за
спроведување на Локалните избори 2021 година, да се објави во „Службен гласник на
Општина Ранковце“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Ранковце“.
Бр.08-536/9
26.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М бр.5/02 ) , и член 41 од Статутот на Општина Ранковце (Службен гласник
на Општина Ранковце бр.09/05,4/10,3/11,11/15 I 4/19) и член 7,10,13,14,15 и 17од
Правилникот за критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните
органи и изборната администрација за спроведување на Локалните избори 2021 година за
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избор на членови на советите на Општините и советот на Град Скопје и за избор на
градоначалници на Општините и Градоначалник на градот Скопје бр.08-3173/1 од
26.10.2021 година како и член 4 од Измените и дополнувањата на Правилникот за
критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните органи и
изборната администрација за спроведување на Локалните избори 2021 година за избор на
членови на советите на Општините и советот на Град Скопје и за избор на
градоначалници на општините и Градоначалник на градот Скопје бр.08-3173/2 од
30.11.2021 година,Советот на општина Ранковце на осматаседница одржана на ден
21.04.2022година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на надоместок на членовите на Општинска изборна комисија –
Ранковце и Избирачките одбори на подрачјето на Општина Ранковце за
спроведувањенаЛокалнитеизбори 2021година
Член 1
Со оваа Одлука се определува висината нанадоместокот за извршена работа при
подготовка и спроведување на Локалните избори 2021година,
на членовите на
Општинската изборна комисија Ранковце и Избирачките одбори во општина Ранковце.
Член 2
Начленовите на Општинската изборна комисијаРанковце, која во своја надлежност
има 13 избирачки одбори , а врз основа на член 7 од Правилникот и член 4 од Измената и
дополнувањето на Правилникот им ,се определува следниот надоместок за двата изборни
круга:
- На претседателот на Општинаката изборна комисија Ранковце, се определува
надоместок во висина од 38.750,00 денари;
.
- На Заменик претседателот на Општинската изборна комисија Ранковце се
определува надоместок во висина од 32.500,00денари;
- На Секретарот на Општинската изборна комисија Ранковце се определува
надоместок во висина од 32.500,00 денари;
- На Заменик секретарот на Општинската изборна комисија Ранковце се определува
надоместок во висина од 16.250,00 денари;
- На членовите на Општинската изборна комисија Ранковце се определува
надоместок во висина од 26.250,00денари;
-На дваица Заменици членови на Општинската изборна комисија Ранковце се
определува надоместок во висинаод 20.000,00денари.
-На дваица Заменици членови на Општинската изборна комисија Ранковце се
определува надоместок во висина од 15.000,00денари.
Член3
На претседателите, нивните заменици, членовите и нивните заменици од
Избирачките одбори, согласно член 13,14,15,16 и 17од Правилникот се определува
следниот надоместок, за секој круг на гласање оделно, во зависност од бројот на избирачи
запишани во единствениот избирачки список во надлежност на избирачкиот одбор:
- Напретседателот на Избирачкиот одбор зависно од бројот на гласачи му се се
определува надоместок во висина од 4.000,00 до 6.000,00 денари за еден круг на избори;
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- На Заменик претседателот на Избирачкиот одбор му се определува надоместок во
висинаод3.500,00 до 5.500,00денари за еден круг на избори;
- На член и на заменик членот на Избирачки одбор му се определува надоместок во
висина од 3.000,00 до 5.000,00 денари за еден круг на избори;
Исто така според член 18 став 3, на председателот,членовите и нивните заменици
во избирачките одбори кои што спровеле гласање на болни и немоќни лица, надометокот
се згголемува за 20%.
Член 4
Начленовите на посебниот избирачки одбор кои го спроведоа гласањето на
избирачи во карантин, избирачи со решение за изолација и избирачи на кои им е одредена
мерка самоизолација им се определува износ од по 6.000 денари за секој круг на гласање
одделно.
Член 5
Надоместокот за членовите на Општинската изборна комисија – Ранковце за
целиот изборен процес изнесува 295.000,00 денари.
Надоместокот за членовите на Избирачките одбори за целиот изборен процес
изнесува 1.028.100,00 денари.
Надоместокот за членовите на Посебниот избирачките одбор за целиот изборен
процес изнесува 36.000,00 денари.
Вкупниот надоместок за целиот изборен процес за избирачките органи
изнесува 1.359.100,00денари.
Член 6
Средствата за исплата на надоместокот за целиот изборен процесод член 5 од оваа
Одлука се обезбедени во Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година.
Според упатството за реализација на надоместокот на членовите на изборните
органи за спроведување на Локалните избори 2021 година број 08-3173/1 од 26.10.2021
година средствата за исплата на надоместокот на изборните органи се трансферира на
посебна наменска сметка бр.759014051778971. Исплатата се врши на начин пропишан за
трезорско работење согласно Законот за извршување на буџетот за тековната година.
Надоместокот се исплаќа на лична трансакциска сметка на секој член од изборниот орган
во согласност со Правилникот и позитивните законски прописи.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен
гласник на ОпштинаРанковце
Број 09-502/11
21.04.2022година
Ранковце

Совет на ОпштинаРанковце
Претседател,
Александра Стамболиска Јовановска

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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ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за неусвојување на финансиски извештај и извештај
за работа на ОИК Ранковце за спроведување на Локалните избори 2021 година
1.Се прогласува Одлуката за неусвојување на финансиски извештај и извештај за
работа на ОИК Ранковце за спроведување на Локалните избори 2021 година, донесена на
9-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 21.04.2022 година.
2. Одлуката за неусвојување на финансиски извештај и извештај за работа на ОИК
Ранковце за спроведување на Локалните избори 2021 година, да се објави во „Службен
гласник на Општина Ранковце“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Ранковце“.
Бр.08-536/10
26.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М бр.5/02 ) , и член 41 од Статутот на Општина Ранковце (Службен гласник
на Општина Ранковце бр.09/05,4/10,3/11,11/15 и 4/19) Советот на Општина Ранковце на
осмата седница одржана на ден 21.04.2022 година донесе
ОДЛУКА
ЗА НЕУСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ и ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА
НА ОИК РАНКОВЦЕ
за спроведување на Локалните избори 2021 година
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Ранковце не го усвојува Финансискиот
извештај и Извештајот за работа на ОИК Ранковце за спроведување на Локалните избори
2021 година.
Член 2
Не се одобрува исплата на средства од Буџетот на Општина Ранковце во вкупен
износ од 21.910,00 денари на сметка на ОИК Ранковце 759014051778971.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавување во Службен гласник
на Општина Ранковце .
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Бр. 09-502/12
21.04.2022 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател,
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за
извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година, за прв квартал
1.Се прогласува Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за
извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година, за прв квартал, донесен на
9-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 21.04.2022 година.
2. Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на
Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година, за прв 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.08-536/11
26.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15),
член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 40 од Статутот на Општина Ранковце
(„Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 04/19), Советот на
Општина Ранковце, на 9-та седница одржана на ден 21.04.2022 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на
Општина Ранковце за 2022 година, за прв квартал
1. СЕ УСВОЈУВААТ Кварталните извештаи К1, К2 и К3 за извршување на
Буџетот на Општина Ранковце за прв квартал за 2022 година.
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2. Составен дел на овој Заклучок се Кварталните извештаи К1, К2 и К3 за
извршување на Буџетот на Општина Ранковце за прв квартал за 2022 година.
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Ранковце“.
Бр.09-502/13
21.04.2022 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за
уредување на градежно земјуште и одржување на комуналната инфраструктура во
Општина Ранковце за 2022 година
1.Се прогласува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за
уредување на градежно земјуште и одржување на комуналната инфраструктура во
Општина Ранковце за 2022 година, донесена на 9-та седница на Советот на Општина
Ранковце одржана на ден 21.04.2022 година.
2.Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на
градежно земјуште и одржување на комуналната инфраструктура 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.08-536/12
26.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на
Република Македонија" бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и "Службен
весник на Република Северна Македонија" бр. 275/19), Правилникот за степенот на
уредувањето на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот
на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на
уреденост ("Службен весник на Република Македонија“ бр.193/16, 72/18 и "Службен
весник на Република Северна Македонија" бр.16/22) и член 23 од Статутот на Општина
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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 21.04.2022 година, донесе:

ПР О Г Р А М А
за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште и
одржување на комунална инфраструктура во општина Ранковце за 2022 година

Во Програмата за уредување за градежно земјиште и одржување на комуналната
инфраструктура во Општина Ранковце за 2022 година („Службен гласник на Општина
Ранковце“ број 17/2021), се вршат следните измени:
Во точка 6 став (1)-Коефициенти за утврдување на надоместокот за уредување на
градежно земјиште, по точката 10се додава точка 11 и точка 12 кои гласат:
11. За објекти за производство на електрична енергија од сончева енергија (фотонапонски
панели), за 50% од површината на градежната парцела, коефициент 0,01.
12. За објекти за производство на електрична енергија од обновливи извори (биогориво,
биомаса, геотермална енергија и хидроенергија), коефициент 0,01.
Во точка 6. Висина на надоместок за уредување на градежно земјиште и негова
распределба по став (6) се додават три нови става (7), (8) и (9) кои гласат:
„(7) За објектите за производство на електрична енергија од сончева енергија
(фотонапонски панели), висината на трошоците за уредување на градежното земјиште не
може да биде повисока од 20% од висината на просечната нето плата во Република
Северна Македонија за последната година, помножена со коефициентот 0,01.
(8) За објектите за производство на електрична енергија од обновливи извори (биогориво,
биомаса, геотермална енергија и хидроенергија), висината на трошоците за уредување на
градежното земјиште не може да биде повисока од 30% од висината на просечната нето
плата во Република Северна Македонија за последната година, помножена со
коефициентот 0,01.
(9)За објекти за производство на електрична енергија од ветерна енергија (ветерници)
висината на трошоците за уредување на градежно земјиште не може да биде повисока од
1.200.000 денари за една ветерница.“.
3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Ранковце“.

Бр. 09-502/14
21.04.2022 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател,
Александра Стамболиска-Јовановска, с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина
Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19),
Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата за изменување на Програмата за изработка на
Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2022 година
1.Се прогласува Програмата за изменување на Програмата за изработка на
Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2022 година, донесена на 9-та седница на
Советот на Општина Ранковце одржана на ден 21.04.2022 година.
2.Програмата за изменување на Програмата за изработка на Урбанистички планови
за Општина Ранковце за 2022 година, да се објави во „Службен гласник на Општина
Ранковце“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Ранковце“.
Бр.08-536/13
26.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
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 ден21-04-2022 година,донесе:
ПРОГРАМА
За изменување и дополнување на ПРОГРАМАТА за изработка на
Урбанистички планови заОпштина Ранковце за 2022година
Во ПРОГРАМАТА за изработка на урбанистички планови за Општина Ранковце за
2022 годинабр.09-1385/13 од 10-12-2021 година, објавена во Службен гласник на
Општина Ранковце бр.17/2021,се врши измена и тоа:
Во Точка 1 се додава :
- Изработкана Урбанистички план вон населено место Пклиште со намена А4-3
викенд куќи за времено сместување на к.п.бр. 65, 66, 67 и дел од к.п.бр.68/1, КО
Пклиште, Општина Ранковце;
- Изработкана Урбанистички план вон населено место Псача со намена Г2.2-Лесна
фармацевтска индустрија и производство на храна, кондиторски производи,
безалкохолни пијалоци, вода, преработка на градинарски производи и овошје,
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тутун и друго на дел од к.п.бр. 4591/6, дел од к.п.бр.4591/2, дел од к.п.бр. 290, дел
од к.п.бр.291 и дел од к.п.бр. 122/1, КО Псача, Општина Ранковце.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен
гласник “ на Општина Ранковце.
Бр.09-502/15
21.04.2022 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател,
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата за активностите на Општина Ранковце од областа
на социјалната, детската здравствена заштита и еднакви
можности во 2022 година
1.Се прогласува Програмата за активностите на Општина Ранковце од областа на
социјалната, детската здравствена заштита и еднакви можности во 2022 година, донесена
на 9-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 21.04.2022 година.
2.Програмата за активностите на Општина Ранковце од областа на социјалната,
детската здравствена заштита и еднакви можности 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.08-536/14
26.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ“ број 5/02) и член 23 став 1 точки 11 од Статутот на Општина
Ранковце(“Службен гласник на Општина Ранковце“ број 09/05), а во врска со член 11 став
1 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на РМ“ бр. 104/19 ) и член 14 од
Законот за еднакви можности на жените и мажите (“Службен весник на РМ“ бр.6 /12 и
бр.166/14), Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на 21.04.2022 година,
донесе
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ПРОГРАМА
за активностите на Општина Ранковце од областа на социјална, детска здравствена
заштита и еднакви можности во 2022 година
Појдовна основа
Општина Ранковце, во рамките на своите надлежности во областа на социјалната
заштита ( член 22, став1,точка 7 од Законот за локална самоуправа ), во согласност со
Законот за Социјална заштита(“Службен весник на РМ“ бр. 104/19 ), и Законот за еднакви
можности на жените и мажите (“Службен весник на РМ“ бр.6 /12 и бр.166/14) и
Националнита програма за развој на социјалната заштита 2011-2021 година , донесува
Програма за социјална заштита , заштита на децата , здравствена заштита и еднакви
можности во 2022 година .
Со оваа Програма се утврдуваат стратешката цел и приоритетите во областа на
социјалната, детска и здравствена заштита и еднакви можности на жените и мажите и
недискриминација , како и мерките кои ке придонесат за остварување на целите во
Општина Ранковце за 2022 година.
Програмата дефинира 4 приоритети на социјалната и здравствената заштита и
еднакви можности во Општина Ранковце , кои со исполнување на поставените цели треба
да придонесат за унапредување на социјалната и здравствена заштита на граѓаните, како и
намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и создавање на еднакви
можности .
СТРАТЕШКА ЦЕЛ
Квалитетна и подостапна социјална и здравствена заштита , подобрени животни
услови и еднакви можности за граѓани на Општината Ранковце .
ПРИОРИТЕТИ
1.Унапредување на социјална заштита во Општина Ранковце
2.Унапредување на здравствена заштита
3.Унапредување на детска заштита
4.Еднакви можности , недискриминација ,потикнување и развој на лични и општествени
вредности
Приоритет 1.

Унапредување на социјална заштита во Општина Ранковце

Мерки :
-

Јакнење на институционалната соработка за потикнување на социјална инклузија
на социјално ранливи целни групи
Обезбедување на сместувачки капацитет за згрижување на стари лица
Изработка на техничка документација за инфраструктурни проекти од областа на
социјалната заштита
Помош на социјално загрозени семејства
Помош на семејства погодени од несреќа или елементарни непогоди
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-

Помош на социјално маргинализирани групи ( лица со попреченост , лица на раб
на сиромаштија, лица без социјална грижа , стари лица и др.)
Ангажирање на лица корисници на социјална парична помош и долгорочно
невработени лица во извршување на јавни работи и услуги .

Приоритет 2. Унапредување на здравствена заштита
Мерки :
-

Подостапни здравствени услуги за граѓаните на Ранковце
Зголемување на нивото на здравствена едукација на граѓаните и запознавање на
пациентите со нивните права и можности

Приоритет 3. Унапредување на детската заштита
Мерки :
-

Подршка и учество во кампања за правилен психофизички развој на децата и
младите
Создавање услови за воспитување на децата од предучилишна возраст
Препознавање , заштита и згрижување на деца изложени на ризик
Подршка на информативна кампања за правата на децата од областа на детска
заштита

Приоритет 4. Еднакви можности , недискриминација , потикнување и развој на
лични и општествени вредности.
.Мерки :
-

-

Инклузија на лицата со посебни потреби во заедницата нивна социјализација
,олеснет пристап до институциите и создавање услови за независност во
движењето
Промоција и примена на еднакви можности помеѓу мажите и жените и
унапредување на правата
Промовирање на социјално одговорно учество,недискриминација , солидарност и
вклучување на маргинализираните групи
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ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА
Извори на средтсва
Приоритет

Мерки

Јакнење на институционалната
соработка за потикнување на
социјална инклузија на социјално
ранливи целни групи

Пренамена со реконструкција и
доградба на стара училишна зграда
во село Ранковце во дом за стари
лица со капацитет од 50 легла ,,
(веќе е изготвена техничката
документација бр.212/10)
1

Активности

Ангажирање на
лица кои тешко се
вклопуват на
пазарот на труд за
грижа за старите
лица во Ранковце
( ОКР )
Реконструкција
и преадаптација на
објекта во
с.Петралица во
клуб за
пензионери
Реконструкција и
преадаптација на
објекта во с.Псача
во клуб за
пензионери

Аплицирање до
владини и
невладини
институции за
одобрување на
Финансиски
средства за
реализација и

Временска
рамка

континуирано
во текот на
цела година

Носител

Општина
Ранковце
МТСП , АВРМ
и УНДП

март –мај

Општина
Ранковце и
Министерство
за економија
(ТАВ проект)
Општина
Ранковце и
Министерство
за економија
(ТАВ проект)

континуирано
во текот на
цела година

Општина
Ранковце
МТСП и ЕУ
Фондови

мај –јуни

Минист.
за труд и
социјална
пололитика

0,00

Буџет на
Oпштина
Ранковце

129.600,00

Други
извори

Вкупно
МКД

518,400,00

648.000,00

0,00

0,00

512.440,00

512.440,00

0,00

0,00

337.657,00

337.657,00

66.935.142,00

0,00

0,00

66.935.142,00
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Помош на семејства погодени од
несреќа или елементарни непогоди

Исплата на
средства одобрени
од Советот на
Општината по
разен основ
Исплата по одлука
на Совет или
набавка на
неопходни
средства за помош

Помош на социјално
маргинализирани групи

Исплата по одлука
на Совет или
набавка на
неопходни
средства за помош

Помош на социјално загрозени
семејства

континуирано
во текот на
цела година

Општина
Ранковце

0.00

100.000,00

0,00

100.000,00

континуирано
во текот на
цела година

Општина
Ранковце

0.00

100.000,00

0.00

100.000,00

континуирано
во текот на
цела година

Општина
Ранковце

0.00

50.000,00

0.00

50.000,00

379.600,00

1.368.497,00

∑

Подобрување на
услови за
пружање на здравствените услуги

2

Секогаш достапна здравствена
услуга за граѓаните на Ранковце
Зголемување на нивото на
здравствена едукација на граѓаните
и запознавање на пациентите со
нивните права и можности

66.935.142,00

санација и
одржување на
постоечките
објект( aмбуланта
) за здравствена
намена
Достава на барање
до МЗ
обезбедување на
возило за итна
медицинска
помош за
Општина Ранковце
Иницијатива и
подршка на
едукативни
кампања

континуирано
во текот на
цела година
континуирано
во текот на
цела година
до
обезбедување
на услугата

2022 година

Министерство
за здравство
Општина
Ранковце
Други
невладини
извори
(амбасади )
Општина
Ранковце
Министерство
за здравство
Други
невладини
извори
(амбасади )
Општина
Ранковце
Министерство
за здравство и

0,00

0,00

5.000.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

20.000,00

68.683.239,00

5.000.000,00

00,00

20.000,00
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(обезбедување на
простор и опрема )

НВО

∑

0,00

Општина
Ранковце ,
АМСМ и
МТСП

0,00

30.000,00

/

60,000,00

20.000,00

200.000.00

13.330.914,00

0.00

/

по потреба

МТСП
Општина
Ранкове
Владини
институции
и НВО

0.00

0,00

0,00

0,00

континуирано
во текот на
цела година

Општина
Ранкове

0.00

50.000,00

0,00

50.000,00

доделување на
симболичен
финансиски
стимул за секое
новороденче

континуирано
во текот на
цела година

Општина
Ранкове

0.00

100.000,00

0,00

100.000,00

Иницијатива и
подршка на
едукативни
кампања
(обезбедување на
простор и опрема )

континуирано
во текот на
цела година

Општина
Ранкове

0.00

0,00

0,00

0,00

Создавање услови за воспитување
на децата од предучилишна возраст

Финансиска
подршка за
спортски
активности
поставување на
урбана опрема
детски игралишта
изградба на
градинка во
Ранковце

Препознавање, заштита и
згрижување на деца изложени на
ризик

Учесство на
општинска
администраација
на обуки
Инцидентно
постапување и
известување на
надлежни
институции за
згрижување

Подршка и учество во кампања и
создавање услови за
правилен
психофизички развој на децата и
младите во општината

3

0,00

Подршка на информативна
кампања за правата на децата од
областа на
детска заштита и
симболично потикнување на
наталитетот во општината

континуирано
во текот на
цела година

2022

5.020.000,00

5.020.000,00

30.000,00

280.000,00

13.330.914,00
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∑

Инклузија на лицата со посебни
потреби во заедницата нивна
социјализација ,олеснет пристап до
институциите и создавање услови
за независност во движењето

4

13.390.914,00
Пуштање во
функција на
канцеларијата
Обезбедување на
средства за
изградба на лифт
за пристап до
административна
зграда на
општината

Промоција на еднакви можности
помеѓу мажите и жените и
унапредување на човековите
права

Следење и
подршка на
законски
одредби за
еднакви можности
особено родова
еднаквост

Промовирање на социјално
одговорно
учество,недискриминација ,
солидарност и вклучување на
маргинализираните групи

Ангажирање на
лични и образовни
асистенти едно
лице за деца со
посебни потреби

200.000,00

јануари –
фебруари 2022

МТСП

0,00

30.000.00

2022/2023 год.

Општина
Ранковце
МТСП и ЕУ
Фондови

0,00

0,00

континуирано
во текот на

Општина
Ранковце

цела

МТСП , НВО

година

13.790.914,00

0.00

30.000,00

900.000,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

210.000,00

0.000,00

0.00

210.000,00

∑

210.000,00

30.000,00

Вкупно

80.536.056,00

јануари -јули

Општина
Ранковце
МТСП ,МОН и
АВРМ

0,00

200.000,00

609.600,00

900.000,00

7.488.497,00

1.140.000,00

88.634.153,00
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ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите од Програмата ке се финансират од средствата на Министерството за труд и
социјална политика , Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година , други Владини и
невладини институции и ЕУ фондови .
При реализација на Програмата ,Советот на Општина Ранковце ке ги подржи
институциите и здруженијата на граѓани при реализирање на проектните активности од
областа на социјалната свера ,образовната и сверата на здравството за обезбедување на
средства и друга помош од :
- Министерството за труд и социјална политика ;
- Министерството за здравство ;
- Јавни претпријатија , донаторски организации , фондации и други правни и
физички лица и
- Други извори
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА
Активностите предвидена во Програмата ке се финансираат од посебни ставки од
Буџетот на Општина Ранковце , актовностите се опишани во табеларниот приказ кој е
составен дел на Програмата .
Овие активности ке се реализират согласно буџетските можности на Општина Ранковце и
обезбедените финансиски средства од други извори на финансирање .
ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Други форми на активности од страна на Општина Ранковце се :
-

-

Обезбедување на стручна ,техничка и друга подршка со кадри и опрема со која
располага општината ;
Воспоставување и зајакнување на соработката со институции и здруженија на
граѓани кои во својот опфат се занимаваат со социјална детска и здравствена
заштита и
Организирање на протоколарни средби за воспоставување соработка на
представници од општината и потенцијални донатори на проекти од областа на
социјалната , детската и здравствената заштита .

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на
Општина Ранковце ,, .
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Бр. 09-502/16
21.04.2022 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Прeтседател
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за усвојување на Одлуката за утврдување на Предлог
за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу
Општина Крива Паланка и Општина Ранковце
1.Се прогласува Одлуката за усвојување на Одлуката за утврдување на Предлог за
воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Крива Паланка и Општина
Ранковце, донесена на 9-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден
21.04.2022 година.
2.Одлуката за усвојување на Одлуката за утврдување на Предлог за воспоставување
на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Крива Паланка и Општина Ранковце, да се
објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Ранковце“.
Бр.08-536/15
26.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 7 став (1) од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 79/09) член 14 и член 36 став (1) точка (15) од
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“
бр.05/2002) и член 23 став (1) точка (40) од Статутот на Општина Ранковце („Службен
гласник на Општина Ранковце “ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Советот на Општина
Ранковце на 9-та седница, одржана на 21.04.2022 година, донесе

ОДЛУКА
За усвојување на Одлуката за утврдување на Предлог за воспоставување на
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Крива Паланка и Општина Ранковце
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Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Одлуката за утврдување на предлогот за
воспоставување на меѓуопштинска соработка број 09-1160/5 донесена на ден 11.04.2022
година од Советот на Општина Крива Паланка и Процената за потребата од
воспоставување на МОС помеѓу Општина Крива Паланка и Општина Ранковце бр.081081/1 од 29.03.2022 година.
Член 2
Ова Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Ранковце“.
Бр. 09-502/17
21.04. 2022 год
Ранковце

Совет наОпштина Ранковце
Претседател
Александра Јовановска Стамболиска, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина
Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19),
Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за формирање на заедничка комисија
1.Се прогласува Одлуката за формирање на заедничка комисија, донесена на 9-та
седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 21.04.2022 година.
2.Одлуката за формирање на заедничка комисија, 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.08-536/16
26.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа начлен 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.05/02) и 23 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Ранковце
(„Службен гласник на Општина Ранковце“ бр.09/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), член 8 од
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Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ “бр. 79/2009) Советот на
Општина Ранковце на седницата одржана на ден 21.04.2022 година, донесе
О Д Л У К А
за формирање на заедничка комисија
Член 1
Се формира заедничка комисија за воспоставување на меѓуопштинска соработка
помеѓу Општина Ранковце и Општина Крива Паланка.
Член 2
Заедничката комисија за МОС:
- ќе изготви предлог акт за воспоставување на МОС
- ќе изготви предлог акти за основање или формирање облици преку кои ќе се
остварува МОС
Заедничката комисија ги доставува предлог актите до советите на општините кои
воспоставуваат меѓуопштинска соработка, во рок од 10 дена.
Член 3
Заедничката комисија е составена од четири членови, од кои двајца членови од
секоја од општините кои воспоставуваат меѓуопштинска соработка.
Комисијата од своите редови избира претседател, кој ја координира работата на
комисијата.
Во работата на комисијата може да учествуваат и стручни лица од областа во која
се воспоставува меѓуопштинската соработка.
Член 4
Комисијата од член 1 на оваа одлука, предлозите на актите ги подготвува врз
основа на претходно направена анализа.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Ранковце.
Бр. 09-502/18
21.04.2022 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
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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ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Решението за именување на членови во заедничката
комисија за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу
Општина Крива Паланка и Општина Ранковце
1.Се прогласува Решението за именување на членови во заедничката комисија за
воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Крива Паланка и Општина
Ранковце, донесено на 9-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден
21.04.2022 година.
2.Решението за именување на членови во заедничката комисија за воспоставување
на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Крива Паланка и Општина Ранковце, да се
објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Ранковце“.
Бр.08-536/17
26.04.2022 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа начлен 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.05/02) и 23 став 1 точка 39 од Статутот на Општина Ранковце
(„Службен гласник на Општина Ранковце“ бр.09/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), член 8 од
Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр.79/09) Советот на
Општина Ранковце на седницата одржана на ден 21.04.2022 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
за именување на членови во заедничката комисија за воспоставување
на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Крива Паланка
и Општина Ранковце
член 1
За членови на заедничката комисија за воспоставување на меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Крива Паланка и Општина Ранковце се именуваат:
-

Ленче Добрашиновиќ, Раководител на Одделението за правни и општи работи и
Билјана Илиевска, Советник во Одделението за правни и општи работи

член 2
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Ранковце.
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Бр. 09-502/19
21.04.2022 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
Александра Стамболиска Јовановска, с.р.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНАРАНКОВЦЕ
Бр. 22-121/3
26.01.2022год.
РАНКОВЦЕ
Врз основа на член 58 став 10 од Закон за урбанистичко планирање („Службен
весник на Република Северна Македонија “бр.32/2020) Градоначалникот на Општина
Ранковце, на предлог на Комисијата за урбанизам формирана од страна на
градоначалникот на Општина Ранковце со решение бр.08-51/1 од 14.02.2017 година,за
одобрување на 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, го
донесе следното:
РЕШЕНИЕ
за одобрување на 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
1. СЕ ОДОБРУВАУрбанистичкиот 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, со тех.број У-04/21 од септември 2021 година изработен од
страна на ДПУПИ „ УРБАН ГИС “ ДОО Куманово.
2. Вкупната површина во рамките на планскиот опфат изнесува 3271,68 м2.
3. Составен дел на ова Решение е Урбанистичкиот 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 со тех.број У-04/21 од Септември 2021 година, изработена од
ДПУПИ „УРБАН ГИС“ ДОО Куманово, а истиот го одобрува градоначалникот врз
основа на мислењето за одобрување на урбанистичкиот проект од страна на
Комисијата за урбанизам бр.22-121/2 од 24.01.2022 година.
4. Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени (Ажурирана геодетска
подлога) КП бр.96, КО Одрено, со деловоден број 0801-466/4 од 19.11.2020 година,
изработен од „ТУМБА Гео Арт“ ДОО Куманово;
5. Извештај од извршена стручна ревизија на урбанистичкиот проект за изградба на
објект со намена А4-3 викенд куќа на К.П. бр.96 К.О. Одрено, Општина Ранковце,
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со тех.број РУ-30/21 од декември 2021 година, извршен од Друштво за
градежништво, архитектура, проектирање, инженеринг и дизајн „СТУДИО
АТРИУМ“ ДОО Штип.
Образложение
До Општина Ранковце доставено е барање преку информацискиот систем еурбанизам, со број 22-1173/1 од 06.09.2021 година, за одобрување наУрбанистички 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 Ранковцесо тех. број У-04/21 од Септември 2021 година.
Комисијата за урбанизам формирана со решение бр.08-51/1 од 14.02.2017 година,
даде Мислење за одобрување на Урбанистичкиот 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, бр. 22-121/2 од 24.01.2022 година, со предвидена класа на намена:
 А4-3 - викенд куќи
Во границите на планскиот опфат планирана е 1 градежна парцела со следните
основни класи на намена:
- А4-3 викенд куќи , со можност за вградување на компатибилни класи на
намена на основните согласно Правилникот за урбанистичко планирање („ Сл.
Весник на РСМ“ бр.225/20 и 219/21).
Врз основа на горенаведеното градоначалникот констатира дека се исполнети
условите од член 62 став 10 од Закон за урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Северна Македонија “бр.32/2020), и Правилникот за урбанистичко планирање
(„ Сл. Весник на РСМ“ бр.225/20 и 219/21) и врз основа на тоа се одлучи како во
диспозитивот на решението.
Изработил,
Моме Крстевски
Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНАРАНКОВЦЕ
Бр. 22-92/3
18.03.2022год.
РАНКОВЦЕ
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Врз основа на член 58 став 10 од Закон за урбанистичко планирање („Службен
весник на Република Северна Македонија “бр.32/2020) Градоначалникот на Општина
Ранковце, на предлог на Комисијата за урбанизам формирана од страна на
градоначалникот на Општина Ранковце со решение бр.08-213/1 од 10.02.2022 година,за
одобрување на Урбанистички проект вонопфатна урбанистички план за групана класана
намена Е-Инфраструктура Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на
к.п.2399 и делод к.п.2400 К.О. Ранковце, ОпштинаРанковце, го донесе следното:
РЕШЕНИЕ
За,одобрување,наУрбанистички проект во нопфатна урбанистички план за групана
класана намена Е-Инфраструктура Е1.13 – површинскисоларни и фотоволтаични
електранина к.п.2399 и делод к.п.2400 К.О. Ранковце, ОпштинаРанковце
1. СЕ,ОДОБРУВАУрбанистички проект во нопфатна урбанистички план за групана
класана намена Е-Инфраструктура Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични
електранина к.п.2399 и делод к.п.2400 К.О. Ранковце, Општина Ранковце,
сотех.број 46/21 оддекември 2021 година, изработен од страна на ДУПИ
„ПЛАНЕРИС“ ДООЕЛ Куманово.
2. Вкупната површина во рамките на планскиот опфат изнесува 13175,58м2.
3. Составен дел на ова Решение е Урбанистички проект во нопфатна урбанистички
план за групана класана намена Е-Инфраструктура Е1.13 – површински соларни и
фотоволтаични електранина к.п.2399 и делод к.п.2400 К.О. Ранковце,
ОпштинаРанковце, со тех.број 46/21 од декември 2021 година, изработена од
ДУПИ „ПЛАНЕРИС“ ДООЕЛ Куманово, а истиот го одобрува градоначалникот
врз основа на мислењето за одобрување на урбанистичкиот проект од страна на
Комисијата за урбанизам бр.22-92/3 од 03.03.2022 година.
4. Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени (Ажурирана геодетска
подлога) со деловоден број 08-158/3 од 31.05.2021 година, изработен од
„ГЕОМЕТАР ПРО.ИНГ“ ДОО Свети Николе;
5. Извештај од извршена стручна ревизија на Урбанистички проект во нопфатна
урбанистички план за групана класана намена Е-Инфраструктура Е1.13 –
површинскисоларни и фотоволтаичниелектранина к.п.2399 и делод к.п.2400 К.О.
Ранковце, ОпштинаРанковце, со тех.број Р.У-03/22 од јануари 2022година, извршен
од „УРБАН ГИС“ ДОО Куманово.
Образложение
До Општина Ранковце доставено е барање преку информацискиот систем еурбанизам, со број 22-1453/1 од 17.12.2021 година, за одобрување на Урбанистички
проект во нопфатна урбанистички план за групана класана намена Е-Инфраструктура
Е1.13 – површинскисоларни и фотоволтаичниелектранина к.п.2399 и делод к.п.2400 К.О.
Ранковце, ОпштинаРанковце, со тех.број 46/21 од декември 2021 година.
Комисијата за урбанизам формирана со решение бр.08-213/1 од 10.02.2022 година,
даде Мислење за одобрување на Урбанистички проект во нопфатна урбанистички план за
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групана класана намена Е-Инфраструктура Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични
електранина к.п.2399 и делод к.п.2400 К.О. Ранковце, ОпштинаРанковце, со тех.број 46/21
од декември 2021 година, бр. 22-92/2 од 03.03.2022 година, со предвидена класа на
намена:
 E1.13 - површински соларни и фотоволтаични електрани
Во границите на планскиот опфат планирана е 1 градежна парцела со следните
основни класи на намена:
- E1.13
-површинскисоларни и фотоволтаичниелектрани, со можност за
вградување на компатибилни класи на намена на основните согласно
Правилникот за урбанистичко планирање („ Сл. Весник на РСМ“ бр.225/20 и
219/21).
Врз основа на горенаведеното градоначалникот констатира дека се исполнети
условите од член 62 став 10 од Закон за урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Северна Македонија “бр.32/2020), и Правилникот за урбанистичко планирање
(„ Сл. Весник на РСМ“ бр.225/20 и 219/21) и врз основа на тоа се одлучи како во
диспозитивот на решението.
Изработил,
Моме Крстевски
Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНАРАНКОВЦЕ
Бр. 22-93/5
05.04.2022год.
РАНКОВЦЕ
Врз основа на член 58 став 10 од Закон за урбанистичко планирање („Службен
весник на Република Северна Македонија “бр.32/2020) Градоначалникот на Општина
Ранковце, на предлог на Комисијата за урбанизам формирана од страна на
градоначалникот на Општина Ранковце со решение бр.08-213/1 од 10.02.2022 година,за
одобрување на Урбанистички проект во нопфатна урбанистички план за групана класана
намена Е-Инфраструктура Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на
к.п.2392, к.п.2393, делод к.п.2400 и к.п.2401, К.О. Ранковце, Општина Ранковце, го донесе
следното:
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РЕШЕНИЕ
за одобрување на Урбанистички проект во нопфатна урбанистички план за групана
класана намена Е-Инфраструктура Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични
електрани на к.п.2392, к.п.2393, делод к.п.2400 и к.п.2401,К.О. Ранковце, Општина
Ранковце
1. СЕ,ОДОБРУВАУрбанистички проект во нопфатна урбанистички план за
групана класана намена Е-Инфраструктура Е1.13 – површин скисоларни и
фотоволтаични електрани на к.п.2392, к.п.2393, делод к.п.2400 и к.п.2401,К.О.
Ранковце,
ОпштинаРанковце,
сотех.број
45/21
оддекември
2021
година,изработен од страна на ДУПИ „ПЛАНЕРИС“ ДООЕЛ Куманово.
2. Вкупната површина во рамките на планскиот опфат изнесува 14657,96м2.
3. Составен дел на ова Решение е Урбанистички проект во нопфатна
урбанистички план за група на класана намена Е-Инфраструктура Е1.13 –
површински соларни и фотоволтаични електрани на к.п.2392, к.п.2393, дел од
к.п.2400 и к.п.2401, К.О. Ранковце, Општина Ранковце, со тех.број 45/21 од
декември 2021 година, изработена од ДУПИ „ПЛАНЕРИС“ ДООЕЛ Куманово,
а истиот го одобрува градоначалникот врз основа на мислењето за одобрување
на урбанистичкиот проект од страна на Комисијата за урбанизам бр.22-93/3 од
03.03.2022 година.
4. Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени (Ажурирана
геодетска подлога) со деловоден број 08-158/3 од 31.05.2021 година, изработен
од „ГЕОМЕТАР ПРО.ИНГ“ ДОО Свети Николе;
5. Извештај од извршена стручна ревизија на Урбанистички проект во нопфатна
урбанистички план за групана класана намена Е-Инфраструктура Е1.13 –
површински соларни и фотоволтаични електрани на к.п.2392, к.п.2393, дел од
к.п.2400 и к.п.2401, К.О. Ранковце, Општина Ранковце, со тех.број Р.У-02/22 од
јануари 2022година, извршен од „УРБАН ГИС“ ДОО Куманово.

Образложение
До Општина Ранковце доставено е барање преку информацискиот систем еурбанизам, со број 22-1454/1 од 17.12.2021 година, за одобрување на Урбанистички
проект во нопфатна урбанистички план за групана класана намена Е-Инфраструктура
Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на к.п.2392, к.п.2393, дел од
к.п.2400 и к.п.2401, К.О. Ранковце, ОпштинаРанковце, со тех.број 45/21 од декември 2021
година.
Комисијата за урбанизам формирана со решение бр.08-213/1 од 10.02.2022 година,
даде Мислење за одобрување на Урбанистички проект во нопфатна урбанистички план за
групана класана намена Е-Инфраструктура Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични
електрани на к.п.2392, к.п.2393, дел од к.п.2400 и к.п.2401, К.О. Ранковце,
ОпштинаРанковце, со тех.број 45/21 од декември 2021 година, бр. 22-93/3 од 03.03.2022
година, со предвидена класа на намена:
 E1.13 - површинскисоларни и фотоволтаичниелектрани
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Во границите на планскиот опфат планирана е 1 градежна парцела со следните
основни класи на намена:
- E1.13
-површинскисоларни и фотоволтаичниелектрани, со можност за
вградување на компатибилни класи на намена на основните согласно
Правилникот за урбанистичко планирање („ Сл. Весник на РСМ“ бр.225/20 и
219/21).
Врз основа на горенаведеното градоначалникот констатира дека се исполнети
условите од член 62 став 10 од Закон за урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Северна Македонија “бр.32/2020), и Правилникот за урбанистичко планирање
(„ Сл. Весник на РСМ“ бр.225/20 и 219/21) и врз основа на тоа се одлучи како во
диспозитивот на решението.
Изработил,
Моме Крстевски
Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски
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СОДРЖИНА
1.
Заклучок за прогласување на Статутарната Одлука за измени и дополнувања на
Статутот на Општина Ранковце
2.
Статутарна Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Општина Ранковце
3.
Заклучок за прогласување на Одлуката за за давање согласност на Измената и
дополнувањето на Годишниот план за вработување во општина Ранковце за 2022 г.
4.
Одлука за за давање согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план
за вработување во општина Ранковце за 2022 г.
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Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Ранковце за 2022
година
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Заклучок за прогласување на Одлуката за измена на Одлуката за формирање на
Совет за превенција на детско претстапништво во Општина Ранковце
8.
Одлука за измена на Одлуката за формирање на Совет за превенција на детско
претстапништво во Општина Ранковце
9.
Заклучок за прогласување на Одлуката за измена на Одлуката за формирање на
Комисија за спроведување на постапка за избор на членови на советите на месните заедници
на подрачјето на Општина Ранковце
10.
Одлука за измена на Одлуката за формирање на Комисија за спроведување на
постапка за избор на членови на советите на месните заедници на подрачјето на Општина
Ранковце
11.
Заклучок за прогласување на Одлуката за давање на приоритет за користење на
средства од Министерство за транспорт и врски преку кредит од Светска Банка за
поврзување на локални патишта
12.
Одлука за давање на приоритет за користење на средства од Министерство за
транспорт и врски преку кредит од Светска Банка за поврзување на локални патишта
13.
Заклучок за прогласување на Одлуката за давање на приоритет за користење на
средства од Министерство за транспорт и врски преку кредит од Светска Банка за
поврзување на локални патишта
14.
Одлука за давање на приоритет за користење на средства од Министерство за
транспорт и врски преку кредит од Светска Банка за поврзување на локални патишта
15.
Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на
урбанистичко –планска документација за село Гиновци за к.п.бр.1093, КО Гиновци
16.
Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –планска
документација за село Гиновци за к.п.бр.1093, КО Гиновци
17.
Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на надоместок на членовите
на Општинската изборна комисија-Ранковце и Избирачките одбори на подрачјето на
Општина Ранковце за спроведување на Локалните избори 2021 година
18.
Одлука за утврдување на надоместок на членовите на Општинската изборна
комисија-Ранковце и Избирачките одбори на подрачјето на Општина Ранковце за
спроведување на Локалните избори 2021 година
19.
Заклучок за прогласување на Одлуката за неусвојување на финансиски извештај и
извештај за работа на ОИК Ранковце за спроведување на Локалните избори 2021 година
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20.
Одлука за неусвојување на финансиски извештај и извештај за работа на ОИК
Ранковце за спроведување на Локалните избори 2021 година
21.
Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1,
К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година, за прв квартал
22.
Заклучок за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на
Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година, за прв квартал
23.
Заклучок за прогласување на Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјуште и одржување на комуналната
инфраструктура во Општина Ранковце за 2022 година
24.
Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно
земјуште и одржување на комуналната инфраструктура во Општина Ранковце за 2022
година
25.
Заклучок за прогласување на Програмата за изменување на Програмата за
изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2022 година
26.
Програма за изменување на Програмата за изработка на Урбанистички планови за
Општина Ранковце за 2022 година
27.
Заклучок за прогласување на Програмата за активностите на Општина Ранковце од
областа на социјалната, детската здравствена заштита и еднакви можности во 2022 година
28.
Програма за активностите на Општина Ранковце од областа на социјалната,
детската здравствена заштита и еднакви можности во 2022 година
29.
Заклучок за прогласување на Одлуката за усвојување на Одлуката за утврдување на
Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓуОпштина Крива Паланка и
Општина Ранковце
30.
Одлука за усвојување на Одлуката за утврдување на Предлог за воспоставување на
меѓуопштинска соработка помеѓуОпштина Крива Паланка и Општина Ранковце
31.
Заклучок за прогласување на Одлуката за формирање на заедничка комисија
32.
Одлуката за формирање на заедничка комисија
33.
Заклучок за прогласување на Решението за именување на членови во заедничката
комисија за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Крива Паланка и
Општина Ранковце
34.
Решението за именување на членови во заедничката комисија за воспоставување на
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Крива Паланка и Општина Ранковце
35.
Решение за одобрување на 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
36.
Решение за одобрување,наУрбанистички проект во нопфатна урбанистички план за
групана класана намена Е-Инфраструктура Е1.13 – површинскисоларни и фотоволтаични
електранина к.п.2399 и делод к.п.2400 К.О. Ранковце, ОпштинаРанковце
37.
Решение за одобрување на Урбанистички проект во нопфатна урбанистички план
за групана класана намена Е-Инфраструктура
Е1.13 – површински соларни и
фотоволтаични електрани на к.п.2392, к.п.2393, делод к.п.2400 и к.п.2401,К.О. Ранковце,
Општина Ранковце
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