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Бр.12 стр. 1 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Ноември   2022 година 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 

5/22), 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 2022 година 

 

 

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

Општина Ранковце за 2022 година, донесена на 16-та седница на Советот на Општина 

Ранковце одржана на ден 24.11.2022 година. 

 

2.Одлуката за измена на распоредот 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.08-1308/1                                                                          Општина Ранковце 

            30.11.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 



Бр.12 стр. 2 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Ноември   2022 година 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 

5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Одлуката за измена на Одлуката за формирање на Локален 

совет за превенција на Општина Ранковце 

 

 

1.Се прогласува Одлуката за измена на Одлуката за формирање на Локален совет за 

превенција на Општина Ранковце, донесена на 16-та седница на Советот на Општина 

Ранковце одржана на ден 24.11.2022 година. 

 

2.Одлуката за измена на Одлуката за формирање на Локален совет за превенција 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.08-1308/2                                                                          Општина Ранковце 

            30.11.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 36, став 1, алинеја 15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 23 став 1 алинеја 41 од 

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

3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), а во врска со член 11 став 3 од Законот за полиција („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16,106/16, 

120/16, 21/18 и 64/18) Советот на Општина Ранковце на 16-та седница одржана на 

24.11.2022 година, донесе 

 

О  Д  Л  У   К  А 

за измени на Одлуката за формирање на Локален совет за превенција  

на Општина Ранковце 

 

 

член 1 

Во Одлуката за формирање на Локален совет за превенција на Општина Ранковце 

(„Службен гласник на Општина Ранковце “ бр.6/18 и бр.2/22) во членот 4 се вршат 

следниве измени:  

 

Во ставот 2 точка 6 зборовите Христина Младеновска - Директор на ОУ„Христијан 

Т. Карпош“ Ранковце се заменуваат со - Роберт Јакимовски - В.Д. Директор на ООУ 

„Христијан Тодоровски  Карпош“ Ранковце; и  

Во ставот 2 точка 10 зборовите Раде Ивановски - Командир на ТППЕ Ранковце се 

заменуваат со Далибор Поповски - Командир на ТППЕ Ранковце;  



Бр.12 стр. 3 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Ноември   2022 година 

 

член 2 

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

гласник на Општина Ранковце. 

 

 

    Бр.09-1274/5                                                              Совет на Општина Ранковце 

    24.11.2022 година                                                                    Претседател 

    Ранковце                                                       Александра Стамболиска - Јовановска, с.р. 
 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 

5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Одлуката за формирање на Совет за социјална заштита на 

Општина Ранковце 

 

 

1.Се прогласува Одлуката за формирање на Совет за социјална заштита на 

Општина Ранковце, донесена на 16-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана 

на ден 24.11.2022 година. 

 

2.Одлуката за формирање на Совет за социјална заштита 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.08-1308/3                                                                          Општина Ранковце 

            30.11.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на  член 11 став 1 точка 4, член 141 и член 142 од Законот за Социјална 

заштита (,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр. 104/19), Советот на 

Општина Ранковце на седницата одржана на ден   24.11.2022година  донесе  

 

 

ОДЛУКА 

За формирање на Совет за социјална заштита на Општина Ранковце 

 

 

Член 1 

Со оваа одлука се формира Совет за социјална заштита на Општина Ранковце. 

 

Член 2 



Бр.12 стр. 4 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Ноември   2022 година 

 

Советот за социјална заштита на Општина Ранковце ги има следниве надлежности: 

- ги следи и анализира состојбите во областа на социјалната заштита на локално 

ниво; 

- врши мапирање на ранливите групи во општината; 

- предлага локални мерки и активности  за социјална заштита; 

- креира локални политики за задоволување на социјално – заштитните потреби на 

населението; 

- изготвува социјален план за подрачјето на општината врз основа на кој 

Градоначалникот донесува годишна програма за социјијална заштита која ја 

усвојува  Советот на Општина Ранковце; 

 

Член 3  

За членови на општинскиот Совет за социјална заштита се именуваат: 

1. Ивона Дојчиновска Филиповска – претставник од општина Ранковце  

2. Славица Стефановска – претставник од општина Ранковце 

3. Тања Симоновска Стојановиќ- претставник од ЈУ Меѓуопштински центар за 

социјални работи Крива Паланка  

4. Драгана Смилевска – претставник од ПЗУ Здравје плус 

5. Дарко Пешовски – претставник од Црвен крст - Крива Паланка 

6. Дејан Апостоловски – претставник од Верска заедница  

7. Христина Младеновска – престставник од ООУ ,,Христијан Тодоровски 

Карпош,, - Ранковце  

8. Негован Тројановски – претставник од ПО Ранковце  

9. Мариа Дуда Дибиаггио – претставник од Здружение за поддршка и помагање на 

маргинализирани лица Пинк Суппорт  

 

Член 4 

Мандатот на членовите на општинскиот Совет за Социјлна заштита е во траење од 

четири години. 

Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, и истата ќе се објави во 

,,Службен гласник на Општина Ранковце’’. 

 

 

Бр.09-1274/6                                                           Совет на Општина Ранковце 

24.11.2022 година                                                                 Претседател 

Ранковце                                                 Александра Стамболиска Јовановска, с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 

5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Одлуката за формирање на Совет за подршка на женското 

претприемништво во Општина Ранковце 

 

 



Бр.12 стр. 5 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Ноември   2022 година 

 

1.Се прогласува Одлуката за формирање на Совет за подршка на женското 

претприемништво во Општина Ранковце, донесена на 16-та седница на Советот на 

Општина Ранковце одржана на ден 24.11.2022 година. 

 

2. Одлуката за формирање на Совет за подршка на женското претприемништво 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.08-1308/4                                                                          Општина Ранковце 

            30.11.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 став1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( „ 

Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2022 ), 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 4/19 и 5/22), Советот на Општина Ранковце на 16-та седница одржана на 

24.11.2022 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

За формирање на Совет за подршка на женското претприемништво во Општина 

Ранковце 

 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на Општина Ранковце формира Совет за подршка на 

женското претприемништво во Општина Ранковце заради потикнување и подршка на 

актуелните и потенцијалните жени претприемачи во Општина Ранковце (во 

понатамошниот текст Советот). 

 Советот го сочинуваат 7 членови. 

 Членовите на Советот од својот состав избираат претседател и негов заменик. 

За членови на Советот се именуваат: 

 

1.Анета Цветковска;  

2.Марина Симоновска; 

3.Александра Станболиска Јовановска;  

4.Светлана Лазаревска;  

5.Елена Ангеловска;  

6.Снежана Јовановска; и 

7.Силвана Крстевска.  

 

член 2 

Советот се формира заради остварување на следните цели: 

-Разгледување и давање на препораки за прашања од интерес за подршка на женско 

претприемништво и родова рамноправност; 



Бр.12 стр. 6 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Ноември   2022 година 

 

-Усогласување на стратегии, креирање на планови, давање на мислење, носење на 

заклучоци, градење на политики за подршка на жените претприемачи, родова 

рамноправност и женски права, со цел општествено и економично зајакнување на жените.  

 

член 3 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен 

гласник на Општина Ранковце. 

 

 

    Бр.09-1274/7                                                             Совет на Општина Ранковце  

    24.11.2022 година                                                             Претседател   

    Ранковце                                                       Александра Станболиска 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, 4/19 и 

5/22), 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.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 16-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 24.11.2022 

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.08-1308/5                                                                          Општина Ранковце 

            30.11.2022 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 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 



Бр.12 стр. 7 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Ноември   2022 година 

 

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

седницата одржана наден 24.11.2022 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.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 урбанистичка планска 

документација. 

 

Член 4 

Со изработка на урбанистичката- планска документација на овој локалитет ќе се предвиди 

намена времено сместувањево викенд куќа  – А4-3. 

 

Член 5 

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

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр. 09-1274/8                               Совет на Општина Ранковце 

24.11.2022 година                                                          Претседател, 

Ранковце                                                 Александра Стамболиска-Јовановска, с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 

5/22), 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 Псача за к.п.бр.4628/1 КО Псача 

 

 

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

урбанистичко –планска документација за село Псача за к.п.бр.4628/1 КО Псача, донесена 

на 16-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 24.11.2022 година. 
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2.Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко –планска 

документација за село Псача за к.п.бр.4628/1 КО Псача, 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.08-1308/6                                                                          Општина Ранковце 

            30.11.2022 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 24.11.2022 година, донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска  

документација за село Псача за к.п.бр.4628/1, КО Псача 

 

 

Член 1 

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

Псача. 

Член 2 

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

документација за село Псачасе наоѓа на к.п.бр. 4628/1, К.О. Псача,  м.в. „Ѓоринско Маало“ 

сопственост наЦветковски Сашко. 

 

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 куќи  – А1. 

 

Член 5 

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

„Службенгласник на Општина Ранковце“. 

 

 



Бр.12 стр. 9 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Ноември   2022 година 

 

Бр. 09-1274/9                        Совет на Општина Ранковце 

24.11.2022 година                                                 Претседател, 

Ранковце                                              Александра Стамболиска-Јовановска, с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 

5/22), 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 2023 година 

 

 

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

осветлување во Општина Ранковце за 2023 година, донесена на 16-та седница на Советот 

на Општина Ранковце одржана на ден 24.11.2022 година. 

 

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

во Општина Ранковце за 2023 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.08-1308/7                                                                          Општина Ранковце 

            30.11.2022 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 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 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  24.11.2022  година, донесе: 

 

 

П Р О Г Р А М А 

За изградба, реконструкција и одржување на уличното  

осветлување во Општина Ранковце за 2023 година  

 

 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 
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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.  

Со зголемувањето на цената на електричната енергија во услови на енергетска 

криза, и со големите сметки за уличното јавно осветлување  општината беше приморана 

да бара поекономично решение за уличното осветлување. 

За решавање на проблемот со уличното осветлување Општина Ранковце со 

Министерството за финансии потпиша Иницијален договор за проект за енергетска 

ефикасност во јавниот сектор за замена на уличните светилки со нови штедливи ЛЕД 

светилки или со фотоволтаични светилки во населените места во Општина Ранковце. 

Кој вид на светилки ќе се постават ќе се утврди со физибилити студија која што треба да 

се изработи од ангажирана компанија од страна на Министерството за финансии. 

Додека да се реализира овој проект на постојното улично осветлување ќе се вршат 

само работи на тековно одржување на  замени на прегорени сијалици и други резервни 

делови. 

 

 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 и 

средства од буџетот на Општина Ранковце. 

 

 А К Т И В Н О С Т И : 

 

 Во тековната 2023 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 100 000,00 

денари и притоа ќе бидат набавени: 

- ЛЕД сијалици од 20 W 

- заштитни стакла 

- кабел за петта жица 

- и други резервни делови.  

 

2) 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 50 000,00 денари. 

 

3) Во тековната година се предвидува дека приближно 3.000 000,00 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 ...............................................             2.150.000,00 ден. 

1.2.Средства од буџет на општина Ранковце ..................             1.000.000,00 ден 

                                                                                __________________________ 

                                                                                   Вкупно:       3.150.000,00 ден. 
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2. Очекувани расходи 

2.1.Материјали за одржување на улично осветлување...... 100.000,00 ден  

2.2.Ангажирање на фирма за замена и монтажа на  

      Уличното осветлување.....................................................................   50.000,00 ден 

2.3.Средства за потрошена електрична енергија..........................   3.000.000,00 ден 

                                                                                     ________________________ 

                                                                                  Вкупно:      3.150.000,00 ден 

 

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

гласник на Општина Ранковце" 

 

 

Бр.09-1274/10                                                      Совет на Општина Ранковце 

24.11.2022 година                                                          Претседател, 

Ранковце                                                Александра Стамболиска-Јовановска, с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 

5/22), 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 2023 година 

 

 

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

подрачјето на Општина Ранковце за 2023 година, донесена на 16-та седница на Советот на 

Општина Ранковце одржана на ден 24.11.2022 година. 

 

2.Програмата за решавање на проблемот со кучињата скитници на подрачјето на 

Општина Ранковце за 2023 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.08-1308/8                                                                          Општина Ранковце 

            30.11.2022 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 24.11.2022 година, донесе: 
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ПРОГРАМА 

За решавање на проблемот со кучињата скитници на подрачјето на 

Општина Ранковце за 2023 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. 
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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 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); 
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- 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; 

- 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 2023 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 
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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 

Финансирање на програмата ќе се врши од средствата предвидени со Буџетот на Општина 

Ранковце за 2023 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. 09-1274/11                                                         Совет на општина Ранковце 

24.11.2022 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, 4/19 и 

5/22), 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 спортските и културните манифестации за 2023 година 
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1.Се прогласува Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на 

спортските и културните манифестации за 2023 година, донесена на 16-та седница на 

Советот на Општина Ранковце одржана на ден 24.11.2022 година. 

 

2.Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на спортските и 

културните манифестации за 2023 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.08-1308/9                                                                          Општина Ранковце 

            30.11.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 22, став 1, точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 

на РМ бр.5/02), член 7 точка 3 од Законот за култура пречистен текст („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 

187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18 и член 13, точка 5  од Статутот на 

Општина Ранковце  (Сл. гласник на Општина  Ранковце бр. 09/05, 04/10,03/11,11/15, 04/19 

и 05/22), Советот на Општина Ранковце  на седницата одржана на ден 24.11.2022година ја 

донесе  

 

ПРОГРАМАТА 

За активностите на Општина Ранковце во областа на спортските и  

културните манифестации за 2023 година 

 

I.ЦЕЛИ  

Основни цели на оваа Програма се: 

 - Активен учество  на Општина Ранковце во создавање  услови за развој, зочувување и 

афирмирање на духовното  и културно наследство на   општината  и регионот, 

 - Мапирање , афирмирање  и зачувување  на културното наследство и   идентитет на 

Општина Ранковце  

- Создавање услови за развој, афирмација и популаризација на културата   зачуваување на  

традиционалните материјални и нематеријални  обележја на поднебјето ;  

-  популаризација,  потикнување и развој на спортот и спортските настани  во општината   

- Воведување нови форми и содржини за развој на културата   и  културно творење и 

изразување ;  

II.АКТИВНОСТИ  

Општина Ранкловце  во областа на културата активно ке учестува во поттикнување, 

поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:  

- Реализирање на манифестации, настани, програми и проекти кои и дават посебно 

обележје на Општина Ранковце ; 

- Воспоставување на  и потикнување на меѓуопштинаска и  меѓународна  спортска и 

културна соработка : 
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- Иницирање и подршка  за формирање и функционирање  на  спорспортски клубови 

и културно уметнички  здруженија  

- Соработка со  институции ,  здруженија  , асоцијации и фондации  од областа на 

спортот и  културата   за зајакнување ,  заштита и афирмирање  на  културното 

наследство  и спортот   

 

Одбележување на празници , манифестации , спортски настани  и активности 

р.

б 

празници , 

манифестации 

и настани   

активности организатор

и 

коорганизато

ри   

извори на 

финансирање 

Средства 

Вкупново 

денари 

 Јануари      

1 Бадник  05-06 

јануари  

Одбележување 

на празникот 

Бадник со 

берење на 

бадниково дрво; 

палење на 

коледарски 

оган; избор на 

кум , мали 

коледарчиња  

организациски 

активности 

учесници и 

логистика; 

обезбедување 

на бадникова 

паричка  ; - 

промоција на 

настан  

Општина и 

Месните 

Заедници  

Општина  

Ранковце 

Месни 

заедници и 

спонзори    

50.000,00 

 

2 Водици (19  

јануари 

)Организирање 

на осветување 

на водите во 

Општина 

Ранковце  со   

фрлање на 

светиот крст  

организациски 

активности 

учесници и 

логистика; 

подароци за 

лицето кои ќе 

го фатат крстот 

-Обезбедување 

на чај и топла 

ракија 

Општина 

Ранковце , 

МПЦ - ОА, 

Кривопаланеч

ко 

Архиерејско  

и  МЗ 

Општина  

Ранковце 

и спонзори    

30.000,00 

 февруари      

3 Св.Трифун   

закројување на 

винова лозаи 

избор на кум за 

организирање 

на настан за 

следна година  

 подршка на 

организација  на 

настан 

логистика како 

и  промоција на 

настан 

Општина 

Ранковце , 

МПЦ - ОА, 

Кривопаланеч

ко 

Архиерејско и  

МЗ  

донации и 

спонзорства  

10.000,00 

 Април       
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4 Ден на шегата  

маскенбал со 

учество на деца 

од 

предучилишна  

возраст  и 

ученици за 

избор на 

најдобри маски 

логистика  во 

организација  на 

настан  ,  

промоција на 

настан и 

симболични 

награди за 

учесниците  

ООУ 

,,Х.Т.Карпош,

,Ранковце  

и Општина 

Ранковце   

ООУ 

,,Х.Т.Карпош,,

Ранковце  

,  Општина 

Ранковце  и 

спонзори 

10.000,00 

5 Ден на ромите   

Ромите се дел 

од нашата 

заедница  

(8 април ) 

 

логистика  во 

организација  на 

настан  ,  

промоција на 

настан  

Организација 

на  ромите и 

Општина 

Ранковце  

Организација 

на  ромите и 

Општина 

Ранковце 

други 

спонзори и 

донатори  

20.000,00 

6 Велигденски 

хепенингза 

избор на 

најдобро 

украсено 

велигденско 

јајце и 

декорација  

логистика  во 

организација  на 

настан  ,  

промоција на 

настан и 

симболични 

награда за 

прворангиранит

е  

ООУ 

,,Х.Т.Карпош,

,Ранковце  

и Општина 

Ранковце   

ООУ 

,,Х.Т.Карпош,,

Ранковце  

,  Општина 

Ранковце  и 

спонзори 

10.000,00 

7 Ден на борецот 

на општина 

Ранковце(27 

април во село 

Ранковце ) 

 

логистика  во 

организација  на 

настан , прием 

на 

представници 

од здружение на 

борци и 

полагање на 

цвеќе на 

споменикот  во 

Ранковце    

Здружение на 

борци и 

Општина 

Ранковце  

Здружение на 

борци и 

Општина 

Ранковце и 

спонзори 

5.000,00 

 Мај      

8 1-во мајски 

регионален 

турнир  на мал 

фудбал  во 

Ранковце  

логистика  во 

организација на  

турнир во мал 

фудбал 

Општина 

Ранковце  и 

МЗ Ранковце  

Општина 

Ранковце  и 

МЗ Ранковце   

донации и 

спонзорства 

20.000,00 

9 Ден на победа 

над фашизмот  

 дата : 9 –ти мај   

(Ден на Европа ) 

логистика  во 

организација  на 

настан  и 

полагање на 

цвеќе на 

споменикот   во 

Здружение на 

борци и 

Општина 

Ранковце 

Здружение на 

борци и 

Општина 

Ранковце и 

спонзори 

5.000,00 



Бр.12 стр. 19 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Ноември   2022 година 

 

село Петралица   

10 Ден на 

пожарникарите

20-ти мај  

 

  организација  

на настан  и 

логистика; 

 продукти и 

материјали за 

показна вежба  

во организација 

на ТППЕ  и 

коктел 

Општина 

Ранковце   

ТППЕ 

Ранковце 

Општина 

Ранковце   

ТППЕ 

Ранковце  и 

спонзори 

30.000,00 

11 Ден на 

просветните 

работници 24 

мај  

 логистика  во 

организација на 

свечена 

програма и 

доделување на 

награди за 

најистакнат 

просветен 

работник и 

најдобар ученик 

ООУ 

,,Х.Т.Карпош,

,Ранковце  

и Општина 

Ранковце   

ООУ 

,,Х.Т.Карпош,,

Ранковце  

,  Општина 

Ранковце  и 

спонзори 

30.000,00 

 јуни      

12 Отошнички 

собир  по повод  

цар Константин 

и царица Елена 

на 03 јуни  во 

село Отошница  

логистика  во 

организација на 

свечена 

програма по 

повод на 

настанот  

Општина 

Ранковце  и 

МЗ Отошница  

Општина 

Ранковце  и 

МЗ Отошница, 

донации  и 

спонзорства  

10.000,00 

13 Духовденски 

собир на котлев 

крст во село 

Петралица на 

04.06.2023 год 

 

логистика  во 

организација на 

свечена 

програма по 

повод на 

настанот 

Општина 

Ранковце  и 

МЗ 

Петралица  и 

Дени 

Интернациона

ли 

Општина 

Ранковце  и 

МЗ Петралица   

донации и 

спонзорства  

10.000,00 

 јули      

14 4-ти јули     

регионален 

турнир во мал 

фудбал  во село 

Петралица  

логистика  во 

организација на  

турнир во мал 

фудбал  

Општина 

Ранковце  и 

МЗ 

Петралица  и 

Гиновци  

Општина 

Ранковце  и 

МЗ Петралица  

и Гиновци  

донации и 

спонзорства 

20.000,00 

 август     

15 Илинденски 

собири по 

повод   2-ри 

август 

организација и 

логистика; 

промоција на 

настанот  

Општина 

Ранковце  и 

МЗ Опила, 

Гулинци, 

Општина 

Ранковце  и 

МЗ Опила, 

Гулинци, 

50.000,00 
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ИЛИНДЕН 

 во селата 

Гулинци и  

Опила  вечерта  

на 1- ви август  

 во село Псача и 

Петралица  на 2 

– ри  август  

 Петралица  и 

Псача  

Петралица  и 

Псача 

16 Радибушки 

собир   за 

поклонение на 

Св.Петка   

организација и 

логистика; 

промоција на 

настанот  

 

Општина 

Ранковце , 

МПЦ - ОА, 

Кривопаланеч

ко 

Архиерејско  

и МЗ 

Радибуш  

Општина 

Ранковце , 

МПЦ - ОА, 

Кривопаланеч

ко 

Архиерејско  и 

МЗ Радибуш 

10.000,00 

17 Макавејско 

лето(11,12,13 и 

14 август  во 

село Герман )  

организација и 

логистика; 

- продукти и 

материјали; 

- промотивен 

материјал; 

- водител; 

- учесници 

(ендуро крос 

OFF ROAD , 

Фолклорно 

музичка 

програма )  

 

Општина 

Ранковце  , 

МЗ Герман , 

МБХОМЕ-

МОКОШ 

ДООЕЛ  и  

КУЗ 

Фолклористи  

Крива 

Паланка  

Општина 

Ранковце , 

Министерство 

за култура  , 

донатори и 

спонзори  

2.400.000,00 

 Септември      

18 Добредојдовте 

првачиња(1 

сепември ) 

логистика  во 

организација  на 

свечена 

приредба   ,  

промоција на 

настан и 

симболични 

подароци за 

првачињата за 

добредојде  

ООУ 

,,Х.Т.Карпош,

,Ранковце  

и Општина 

Ранковце   

Општина 

Ранковце , 

ООУ 

,,Х.Т.Карпош,,

Ранковце  

 

20.000,00 

19 Осми 

Септември-ден 

на независност 

на РСМ 

-Организирање 

на турнир во 

мал фудбал во с. 

Ранковце 

логистика  во 

организација на  

турнир во мал 

фудбал 

Општина 

Ранковце   

 

Општина 

Ранковце , 

донатори и 

спонзори 

20.000,00 
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20 Празник  на 

општина 

Ранковце   
Маала 

Богородица,  на 

21 септември 

(20 септември )  

организација и 

логистика; 

- продукти и 

материјали; 

- промотивен 

материјал; 

- водител; 

- учесници 

Општина 

Ранковце   

Општина 

Ранковце , 

донатори и 

спонзори 

50.000,00 

 Октомври        

21 Децата се 

нашата иднина 
(детска недела   

-прва седмица 

во октомври ) 

 

организација и 

логистика во 

приредба за 

првачиња  ; 

децата цртат и 

спортуват ; 

децата во 

посета на 

институциите , 

- продукти и 

- промотивен 

материјал 

ООУ 

,,Х.Т.Карпош,

,Ранковце  

и Општина 

Ранковце   

Општина 

Ранковце , 

ООУ 

,,Х.Т.Карпош,,

Ранковце  

 

10.000,00 

22 11 октомври  -

Ден на 

народното 

востание  

логистика  во 

организација  на 

настан  и 

полагање на 

цвеќе на 

споменикот  во 

село Псача  

Здружение на 

борци и 

Општина 

Ранковце 

Здружение на 

борци и 

Општина 

Ранковце и 

спонзори 

5.000,00 

23 Светски ден на 

руралната 

жена  

организација и 

логистика; 

- продукти и 

- промотивен 

материјал; 

Општина 

Ранковце  , 

Пинк 

Суппорт 

Општина 

Ранковце, 

Пинк Суппорт 

Европска куќа 

20.000,00 

 Декември      

24 Сите сме 

еднакви , 

заедно се 

забавуваме  ( 3 

декември  ден 

на лицата со  

попреченост ) 

организација и 

логистика; 

- продукти и 

- промотивен 

материјал; 

 

Општина 

Ранковце  , 

Пинк 

Суппорт и 

Хендикеп 

плус 

Општина 

Ранковце  , 

Пинк Суппорт 

,Хендикеп 

плус и други 

донматори и 

спонзори  

20,000,00  
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25 Новогодишен 

базар  

организација и 

логистика; 

- продукти и 

материјали; 

- промотивен 

материјал; 

- водител; 

- учесници 

Општина 

Ранковце 

ООУ 

,,Х.Т.Карпош,

,Ранковце  

и  Клон –

ЈОУДГ 

Детелинка -

Клон 

Ранковце  

Општина 

Ранковце ООУ 

,,Х.Т.Карпош,,

Ранковце  

и  Клон –

ЈОУДГ 

Детелинка 

=Клон 

Ранковце 

50.000,00 

      

 ВКУПНО     2.915.000,00 

 

III. ФИНАНСИРАЊЕ 

Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се финансираат 

одсредствата на Буџетот на Општина Ранковце  предвидени за 2023 година, средства 

одБуџетот на Република Северна Македонија ,   Министерство за култура, спонзорстава и 

донации. 

При реализација на Програмата, Советот на Општина Ранковце  ќе ги подржи 

организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите за обезбедување 

нафинансиски средства и друга помош од Министерство за култура,  домашни и странски 

донатори , трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички 

лица. 

 

р.б. извори на  финансирање   финансиски средства во денари 

 Општина Ранковце  415.000,00 

 Министерство за култура  2.000.000,00 

 Други извори и донации  500.000,00 

 Вкупно  2.915.000,00 

 

IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА 

 

Содржините предвидени со оваа програма се финансираат со посебни ставки во Буџетот 

на Општина Ранковвце . 

По потреба програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди дека се 

восогласност со целите на Програмата. 

 

V.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Оваа Програма влегува во сила со ден на објавување во „Службен гласник наОпштина 

Ранковце“. 

 

 

Бр. 09-1274/12                                         Совет на Општина Ранковце 

24.11.2022година                                                         Претседател, 

Ранковце                                               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, 4/19 и 

5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

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 2022 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 2022 година, за трет квартал, донесена на 

16-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 24.11.2022 година. 

 

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

Буџетот на Општина Ранковце за 2022 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.08-1308/10                                                                          Општина Ранковце 

            30.11.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 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, 192/15 и 

209/18 и Службен весник на Р.С.М бр. 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22 ),  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, 4/19 и 5/22), Советот на Општина 

Ранковце, на 16-та седница одржана на ден 24. 11. 2022  година, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на 

Општина Ранковце за 2022 година, за трет квартал 

 

 

1. СЕ УСВОЈУВААТ Кварталните  извештаи К1, К2 и К3 за извршување на 

Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година, за трет квартал. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок се Кварталните извештаи К1, К2 и К3 за 

извршување на Буџетот на Општина Ранковце за трет квартал 2022 година. 

 

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

Општина Ранковце“. 
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    Бр.09-1274/13                                                                   Совет на Општина Ранковце 

    24.11.2022 година                                                                       Претседател 

   Ранковце                                                        Александра Стамболиска -Јовановска,с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 

5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Заклучокот за  усвојување на Извештај за работа на Ј.К.П. 

ЧИСТ ДЕН – Ранковце, за 2022 година, за трет квартал  

 

 

1.Се прогласува Заклучокот за  усвојување на Извештај за работа на Ј.К.П. ЧИСТ 

ДЕН – Ранковце, за 2022 година, за трет квартал, донесен на 16-та седница на Советот на 

Општина Ранковце одржана на ден 24.11.2022 година. 

 

2.Заклучокот за  усвојување на Извештај за работа на Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН – Ранковце, 

за 2022 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.08-1308/11                                                                          Општина Ранковце 

            30.11.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

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

весник на Р.М“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Ранковце 

(„Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), 

Советот на Општина Ранковце, на 16-та седница одржана на ден 24.11.2022 година, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на Извештај за работа на Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН – Ранковце, за 2022 

година, за трет  квартал 

 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа на Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН – Ранковце, за 2022 

година, за трет квартал бр.01-236/1 од 04.11.2022 година, усвоен од  Управниот одбор на 

Ј.К.П.ЧИСТ ДЕН – Ранковце со Одлука бр. 02-241/1 од 12.11.2022 година. 

 

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

Општина Ранковце“. 
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    Бр.09-1274/14                                                             Совет на Општина Ранковце 

    24.11.2022 година                                                                    Претседател 

    Ранковце                                                        Александра Стамболиска -Јовановска,с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 

5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Заклучокот за  усвојување на Финансиски извештај за работа на 

Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН – Ранковце, за 2022 година, за трет  квартал 

 

 

1.Се прогласува Заклучокот за  усвојување на Финансиски извештај за работа на 

Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН – Ранковце, за 2022 година, за трет  квартал, донесен на 16-та седница 

на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 24.11.2022 година. 

 

2.Заклучокот за  усвојување на Финансиски извештај за работа на Ј.К.П. ЧИСТ 

ДЕН – Ранковце, за 2022 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.08-1308/12                                                                          Општина Ранковце 

            30.11.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

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

весник на Р.М“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Ранковце 

(„Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), 

Советот на Општина Ранковце, на 16-та седница одржана на ден 24.11.2022 година, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на Финансиски извештај за работа на Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН – Ранковце, 

за 2022 година, за трет  квартал 

 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Финансискиот извештајот за работа на Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН –  

Ранковце, за 2022 година, за трет квартал бр.01-235/1 од 04.11.2022 година, со дадено 

Мислење бр.02-238/1 од 12.11.2022 година од Надзорниот одбор на Ј.К.П.ЧИСТ ДЕН – 

Ранковце и  усвоен од  Управниот одбор на Ј.К.П.ЧИСТ ДЕН – Ранковце со Одлука бр.02-

240/1 од 12.11.2022 година.  

 



Бр.12 стр. 26 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Ноември   2022 година 

 

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

на Општина Ранковце“. 

 

 

    Бр.09-1274/15                                                             Совет на Општина Ранковце 

    24.11.2022 година                                                                        Претседател 

    Ранковце                                                        Александра Стамболиска -Јовановска,с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 

5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Решението за давање согласност на Измена на Годишниот план 

за вработување во Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце,  

 за 2022 година 

 

 

1.Се прогласува Решението за давање согласност на Измена на Годишниот план за 

вработување во Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце,  за 2022 година, 

донесена на 16-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 24.11.2022 

година. 

 

2.Решението за давање согласност на Измена на Годишниот план за вработување во 

Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - 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.08-1308/13                                                                          Општина Ранковце 

            30.11.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), член 23 став 1 алинеја 40 од 

Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 

3/11, 11/15, 4/19 и 5/22) и член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,  27/16, 35/18 и 198/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20),  Советот на 

Општина Ранковце на 16-та седница одржана на ден 24.11.2022 година, донесе 

 

Р  Е  Ш  Е Н  И  Е 

За давање согласност на Измена на Годишниот план за вработување во 

Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце,  за 2022 година 



Бр.12 стр. 27 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Ноември   2022 година 

 

 

1.СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Измена на Годишниот план за вработување во  

Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце, за 2022 година, изготвен од 

В.Д.Директорот на Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце под број 01-

225/1 од 22.11.2022 година. 

 

2. Ова Решение  влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

    Бр.09-1274/16                                                                    Совет на Општина Ранковце 

    24.11.2022 година                                                                          Претседател 

    Ранковце                                                      Александра Стамболиска -Јовановска,с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 

5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Одлуката за доделување на парична награда за првенец на 

генерација за учебната 2021/2022 година 

 

 

1.Се прогласува Одлуката за доделување на парична награда за првенец на 

генерација за учебната 2021/2022 година, донесена на 16-та седница на Советот на 

Општина Ранковце одржана на ден 24.11.2022 година. 

 

2. Одлуката за доделување на парична награда за првенец на генерација за учебната 

2021/2022 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.08-1308/14                                                                          Општина Ранковце 

            30.11.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

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

весник на Република Македонија“ бр. 5/2022 ), 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 

4/19 и 5/22), а по добиено Известување бр.03-1071/1 од 02.11.2022 година од ООУ 

„Христијан Тодоровски -Карпош“-Ранковце, Советот на Општина Ранковце на 16-та 

седница одржана на 24.11.2022 година, донесе 

 

 



Бр.12 стр. 28 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Ноември   2022 година 

 

 

О Д Л У К А 

За доделување на парична награда за првенец на генерација за учебната 2021/2022 

година 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се доделува парична награда во износ од 6.000,00 денари на 

Викторија Ангеловска, ученичка во девето одделение во ООУ „Христијан Тодоровски -

Карпош“-Ранковце како награда за избран првенец на генерација за учебната 2021/2022 

година во ООУ „Христијан Тодоровски -Карпош“-Ранковце. 

 

Член 2 

Средствата ќе се исплатат од Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година. 

 

Член 3 

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

Општина Ранковце“. 

   

         

    Бр.09-1274/17                                                        Совет на Општина Ранковце 

    24.11.2022 година                                                                Претседател 

    Ранковце                                                     Александра Стамболиска -Јовановска,с.р. 
 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 

Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 

5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Одлуката за неодобрување на финансиски средства 

 

 

1.Се прогласуват Одлуката за неодобрување на финансиски средства, донесена на 

16-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 24.11.2022 година. 

 

2.Одлуката за неодобрување на финансиски средства, 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.08-1308/15                                                                          Општина Ранковце 

            30.11.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

 



Бр.12 стр. 29 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Ноември   2022 година 

 

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весника 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, 4/19 и 5/22), а постапувајки по Барањето број 09-1269/1 од 16.11.2022 година, 

поднесено од Марија Дуда Дибиагио - оснивач на невладина организација Пинк Суппорт 

за маргинализирани лица со седиште во село Опила, Општина Ранковце, Советот на 

Општина Ранковце на 16-та седница одржана на ден 24.11.2022 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

за неодобрување на финансиски средства 

 

 

Член 1 

Не  се одобруваат финансиски средства на Марија Дуда Дибиагио - основач на 

невладина организација Пинк Суппорт за маргинализирани лица со седиште во село 

Опила, Општина Ранковце бидејки во Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година нема 

предвидено средства за трансфер до невладини организации и транспорт на луѓе. 

 

Член 2 

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

Општина Ранковце“. 

 

 

    Бр.09-1274/18                                                         Совет на Општина Ранковце 

    24.11.2022 година                                                                Претседател 

    Ранковце                                                     Александра Стамболиска -Јовановска,с.р. 
 

 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИНАРАНКОВЦЕ 

Бр. 22-909/11 

07.10.2022год. 

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 вонопфат на урбанистички план за група на класана 

намена Е-Инфраструктура  Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на 

к.п.925 К.О. Гиновци, Општина Ранковце, го донесе следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

за одобрување  на Урбанистички проект вон опфатна урбанистички план за група на класа 

на намена Е-Инфраструктура  Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на 

к.п.925 К.О. Гиновци, Општина Ранковце 

 



Бр.12 стр. 30 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Ноември   2022 година 

 

 

1. СЕ ОДОБРУВА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за група на 

класана намена Е-Инфраструктура  Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични 

електрани на к.п.925 К.О. Гиновци, Општина Ранковце, со тех.број 98/22од јули 

2022година, изработен од страна на РЕСУРС ЛТДИ ДООЕЛ Кавадарци. 

2. Вкупната површина во рамките на планскиот опфат изнесува 1781м2. 

3. Составен дел на ова Решение е Урбанистички проект вон опфат на урбанистички 

план за групана класана намена Е-Инфраструктура  Е1.13 – површински соларни и 

фотоволтаични електрани на к.п.925 К.О. Гиновци, Општина Ранковце, со тех.број 

98/22 од јули 2022 година, изработена од РЕСУРС ЛТДИ ДООЕЛ Кавадарци, а 

истиот го одобрува градоначалникот врз основа на мислењето за одобрување на 

урбанистичкиот проект од страна на Комисијата за урбанизам бр.22-909/10 од 

12.09.2022 година. 

4. Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени (Ажурирана геодетска 

подлога) со деловоден број 08-221/03 од 21.04.2022 година, изработен од ТДГР 

„ГЕО ТИМ 2021“ ДООЕЛ  Куманово; 

5. Извештај од извршена стручна ревизија на Урбанистички проект вон опфат на 

урбанистички план за група на класана намена Е-Инфраструктура  Е1.13 – 

површински соларни и фотоволтаични електрани на к.п.925 К.О. Гиновци, 

Општина Ранковце, со тех.број 09-09/209 од август 2022година, извршен од  

Друштво за проектирање, производство, трговија и услуги „ФОРМИ“ Јорго 

ДООЕЛ Битола.  

 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

До Општина Ранковце доставено е барање преку информацискиот систем е-

урбанизам, со број 22-909/1 од 28.07.2022 година, за одобрување на Урбанистички проект 

вонопфатна урбанистички план за група на класана намена Е-Инфраструктура  Е1.13 – 

површински соларни и фотоволтаични електрани на к.п.925 К.О. Гиновци, Општина 

Ранковце, со тех.број 98/22 од јули 2022 година, изработена од РЕСУРС ЛТДИ ДООЕЛ 

Кавадарци,. 

 Комисијата за урбанизам формирана со решение бр.08-213/1 од 10.02.2022 година, 

даде Мислење за одобрување на Урбанистички проект вонопфат на урбанистички план за 

групана класана намена Е-Инфраструктура  Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични 

електрани на к.п.925 К.О. Гиновци, Општина Ранковце, со тех.број број 98/22 од јули 2022 

година, бр. 22-909/10 од 12.09.2022 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  -површински соларни и фотоволтаични електрани, 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 



Бр.12 стр. 31 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Ноември   2022 година 

 

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, с.р. 

 

 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИНАРАНКОВЦЕ 

Бр. 22-910/11 

07.10.2022год. 

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 вонопфатна урбанистички план за група на класана 

намена Е-Инфраструктура  Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на 

к.п.886 К.О. Гиновци, Општина Ранковце, го донесе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

за одобрување  на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за група на 

класа на намена Е-Инфраструктура  Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични 

електрани на к.п.886 К.О. Гиновци, Општина Ранковце 

 

 

6. СЕ ОДОБРУВА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за групана 

класа на намена Е-Инфраструктура  Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични 

електрани на к.п.886 К.О. Гиновци, Општина Ранковце, сотех.број 97/22одјули 

2022година, изработен од страна на РЕСУРС ЛТДИ ДООЕЛ Кавадарци. 

7. Вкупната површина во рамките на планскиот опфат изнесува 7130м2. 

8. Составен дел на ова Решение е Урбанистички проект вон опфат на урбанистички 

план за групанакласа нанамена Е-Инфраструктура  Е1.13 – површински соларни и 

фотоволтаични електрани на к.п.886 К.О. Гиновци, Општина Ранковце, со тех.број 

97/22 од јули 2022 година, изработена од РЕСУРС ЛТДИ ДООЕЛ Кавадарци, а 

истиот го одобрува градоначалникот врз основа на мислењето за одобрување на 

урбанистичкиот проект од страна на Комисијата за урбанизам бр.22-910/10 од 

12.09.2022 година. 

9. Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени (Ажурирана геодетска 

подлога) со деловоден број 08-220/03 од 21.04.2022 година, изработен од ТДГР 

„ГЕО ТИМ 2021“ ДООЕЛ  Куманово; 

10. Извештај од извршена стручна ревизија на Урбанистички проект вонопфат на 

урбанистички план за група на класа на намена Е-Инфраструктура  Е1.13 – 

површински соларни и фотоволтаични електрани на к.п.886 К.О. Гиновци, 
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Општина Ранковце, со тех.број 09-09/208 од август 2022година, извршен од 

Друштво за проектирање, производство, трговија и услуги „ФОРМИ“ Јорго 

ДООЕЛ Битола.  

 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

До Општина Ранковце доставено е барање преку информацискиот систем е-

урбанизам, со број 22-910/1 од 28.07.2022 година, за одобрување наУрбанистички проект 

вон опфат на урбанистички план за група на класа на намена Е-Инфраструктура  Е1.13 – 

површински соларни и фотоволтаични електрани на к.п.886 К.О. Гиновци, Општина 

Ранковце, со тех.број 97/22 од јули 2022 година, изработена од РЕСУРС ЛТДИ ДООЕЛ 

Кавадарци,. 

 Комисијата за урбанизам формирана со решение бр.08-213/1 од 10.02.2022 година, 

даде Мислење за одобрување наУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 

група на класа на намена Е-Инфраструктура  Е1.13 – површински соларни и 

фотоволтаични електрани на к.п.886 К.О. Гиновци, Општина Ранковце, со тех.број број 

97/22 од јули 2022 година, бр. 22-910/10 од 12.09.2022 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  -површински соларни и фотоволтаични електрани, 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, с.р. 
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С О Д Р Ж И Н А 

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

на Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година 

2. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 

Ранковце за 2022 година 

3. Заклучок за прогласување на Одлуката за измена на Одлуката за формирање 

на Локален совет за превенција на Општина Ранковце 

4. Одлука за измена на Одлуката за формирање на Локален совет за превенција 

на Општина Ранковце 

5. Заклучок за прогласување на Одлуката за формирање на Совет за социјална 

заштита на Општина Ранковце 

6. Одлука за формирање на Совет за социјална заштита на Општина Ранковце 

7. Заклучок за прогласување на Одлуката за формирање на Совет за подршка на 

женското претприемништво во Општина Ранковце 

8. Одлука за формирање на Совет за подршка на женското претприемништво во 

Општина Ранковце 

9. 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 

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

документација за село Гиновци за к.п.бр.1093 КО Гиновци 

11. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за 

донесување на урбанистичко –планска документација за село Псача за 

к.п.бр.4628/1 КО Псача 

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

документација за село Псача за к.п.бр.4628/1 КО Псача 

13. Заклучок за прогласување на Програмата за изградба, реконструкција и 

одржување на уличното осветлување во Општина Ранковце за 2023 година 

14. Програма за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување 

во Општина Ранковце за 2023 година 

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

кучињата скитници на подрачјето на Општина Ранковце за 2023 година 

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

Општина Ранковце за 2023 година 

17. Заклучок за прогласување на Програмата за активностите на Општина 

Ранковце во областа на спортските и културните манифестации за 2023 

година 

18. Програма за активностите на Општина Ранковце во областа на спортските и 

културните манифестации за 2023 година 

19. 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 трет квартал 

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

на Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година, за трет квартал 

21. Заклучок за прогласување на Заклучокот за  усвојување на Извештај за 

работа на Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН – Ранковце, за 2022 година, за трет квартал  

22. Заклучок за  усвојување на Извештај за работа на Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН – 

Ранковце, за 2022 година, за трет квартал 
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23. Заклучок за прогласување на Заклучокот за  усвојување на Финансиски 

извештај за работа на Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН – Ранковце, за 2022 година, за трет  

квартал 

24. Заклучок за  усвојување на Финансиски извештај за работа на Ј.К.П. ЧИСТ 

ДЕН – Ранковце, за 2022 година, за трет  квартал 

25. Заклучок за прогласување на Решението за давање согласност на Измена на 

Годишниот план за вработување во Јавното комунално претпријатие ЧИСТ 

ДЕН - Ранковце, за 2022 година 

26. Решение за давање согласност на Измена на Годишниот план за вработување 

во Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце, за 2022 година 

27. Заклучок за прогласување на Одлуката за доделување на парична награда за 

првенец на генерација за учебната 2021/2022 година 

28. Одлука за доделување на парична награда за првенец на генерација за 

учебната 2021/2022 година 

29. Заклучок за прогласување на Одлуката за неодобрување на финансиски 

средства 

30. Одлука за неодобрување на финансиски средства 

31. Решение за одобрување  на Урбанистички проект вон опфатна урбанистички 

план за група на класа на намена Е-Инфраструктура  Е1.13 – површински 

соларни и фотоволтаични електрани на к.п.925 К.О. Гиновци, Општина 

Ранковце; 

32. Решение за одобрување  на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички 

план за група на класа на намена Е-Инфраструктура  Е1.13 – површински 

соларни и фотоволтаични електрани на к.п.886 К.О. Гиновци, Општина 

Ранковце; 

 

____________________________________/___________________________________ 

 


