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Бр.14 стр. 1 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   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 Решението за разрешување на член во Училишниот одбор на 

Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски- Карпош’’ – Ранковце, 

преставник на Општина Ранковце 

 
1.Се прогласува Решението за разрешување на член во Училишниот одбор на 

Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски- Карпош’’ – Ранковце, 

преставник на Општина Ранковце, донесено на 18-та седница на Советот на Општина 

Ранковце одржана на ден 28.12.2022 година. 

 

2.Решението за разрешување на член во Училишниот одбор на Општинското 

основно училиште „Христијан Тодоровски- Карпош’’ – Ранковце, преставник 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.08-1435/1                                                                          Општина Ранковце 

            30.12.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 5 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија’’ бр. 2/05 ), член 106 став 2 од Законот за 

основно образование („Службен весник на Република Северна Македонија 161/19 и 

229/20), и член 23 став 1 алинеја 26 од Статутот на Општина Ранковце („Службен 

гласник на Општина Ранковце’’ 09/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), Советот на 

Општина Ранковце, на седницата одржана на ден 28.12.2022 година донесе 

 

Р е ш е н и е 

За разрешување на член во Училишниот одбор на Општинското основно 

училиште „Христијан Тодоровски- Карпош’’ – Ранковце, преставник на 

Општина Ранковце 

 

 

1. Од должноста член на Училишниот одбор на Општинското основно училиште 

„Христијан Тодоровски-Карпош“- Ранковце, преставник на Општина Ранковце 

се разрешува Чедо Илиевски од село Петралица. 

 

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

Службен гласник на Општина Ранковце. 

 

Бр.09-1386/3            Совет на Општина Ранковце 

28.12.2022 година       Претседател 

Ранковце      Александра Стамболиска Јовановска, с.р. 



Бр.14 стр. 2 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   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 Заклучокот за  усвојување  на  Програмата за работа на  

Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце, за 2023 година 

 
 

1.Се прогласува Заклучокот за  усвојување  на  Програмата за работа на  Јавното 

комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце, за 2023 година, донесен на 18-та 

седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 28.12.2022 година. 

 

2.Заклучокот за  усвојување  на  Програмата за работа на  Јавното комунално 

претпријатие ЧИСТ ДЕН - 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.08-1435/2                                                                          Општина Ранковце 

            30.12.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 27 од 

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

4/10, 3/11, 4/19 и 5/22), Советот на Општина Ранковце, на 18-та седница одржана на ден 

28.12.2022 година, донесе  

 

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување  на  Програмата за работа на  Јавното комунално претпријатие 

ЧИСТ ДЕН - Ранковце, за 2023 година 

 

 

1. Со овој Заклучок се усвојува Програмата за работа на Јавното комунално 

претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце  за 2023 година бр. 01-268/1 од 19.12.2022 година,  

усвоена од Управниот одбор на Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - 

Ранковце со Одлука бр.02-268/2 од 19.12.2022 година. 

 

 2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 

„Службен гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

            Бр.09-1386/4              Совет на Општина Ранковце 

           28.12.2022 година                   Претседател 

           Ранковце                 Александра Стамболиска Јовановска,с.р. 

 

 



Бр.14 стр. 3 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   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 Решението за давање согласност на Програмата за работа на 

ТППЕ на Општина Ранковце, за 2023 година  

 
 

1.Се прогласува Решението за давање согласност на Програмата за работа на 

ТППЕ на Општина Ранковце, за 2023 година, донесено на 18-та седница на Советот на 

Општина Ранковце одржана на ден 28.12.2022 година. 

 

2.Решението за давање согласност на Програмата за работа на ТППЕ 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.08-1435/3                                                                          Општина Ранковце 

            30.12.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

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

на Р.М“ бр. 05/02) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на 

Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 4/19 и 5/22), Советот на Општина Ранковце, на 

18-та седница одржана на ден 28. 12. 2023  година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За давање согласност на Програмата за работа на ТППЕ на Општина Ранковце, 

за 2023 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Програмата за работа на ТППЕ на Општина 

Ранковце, за 2023 година 

  
 2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Ранковце“. 
 

 

            Бр.09-1386/5              Совет на Општина Ранковце 

           28.12.2022 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 

 



Бр.14 стр. 4 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Одлуката за утврдување на пазарна вредност на недвижниот 

имот за Општина Ранковце  

 
 

1.Се прогласува Одлуката за утврдување на пазарна вредност на недвижниот 

имот за Општина Ранковце, донесена на 18-та седница на Советот на Општина 

Ранковце одржана на ден 28.12.2022 година. 

 

2.Одлуката за утврдување на пазарна вредност на недвижниот имот за 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.08-1435/4                                                                          Општина Ранковце 

            30.12.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната 

самоуправа(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 5 од Законот за даноците на 

имот(,,Службен весник на РМ“ бр.61/04, 92/07,102/08,35/11,84/12,188/13,154/15,192/15 

и 23/16) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце(,,Службен гласник на Општина 

Ранковце“ бр.9/05,4/10, 3/11, 4/19), Советот на Општина Ранковце на седницата 

одржана на ден 28.12.2022 година донесе 

 

 

О Д Л У КА 

за утврдување пазарна вредност на недвижен имот во Општина Ранковце 

 

    Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува начинот на пресметување на пазарна вредност на 

недвижен имот, градежно изградено, неизградено и земјоделдско земјиште на 

територија на Општина Ранковце. 

Член 2 

При утврдување на пазарната вредност на земјоделското земјиште се земаат во 

предвид просечните цени на извршените купопродажби во претходната година. Исто 

така при утврдување на пазарната вредност на земјоделското земјите се зема во 

предвид видот на катастарската култура и класа, стрмнина, длабочина, ерозија, 

можност за иритација, пристапност до парцелата со земјделска механизација, 

апсорбција на вода и слично. 

 Земјоделско земјиште погодно за плацеви и викендици се смета она земјиште 

кое е во промет помало од 1000м2. 

     Член 3 

 Пазарната вредност на земјоделско земјиште опфатено со општ акт за село ќе се 

пресметува по вредност за м2 како градежно неизградено земјиште; 

 

     Член 4 



Бр.14 стр. 5 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 При утврдување на пазарната вредност на градежното изградено и неизградено 

земјиште се зема во предвид местоположбата на земјиштето, планираното односно 

утврдено право на градба и степенот на уреденост. 

 

     Член 5 

 Пазарната вредност на градежните објекти во населените места во општина 

Ранковце се пресметува согласно член 20 од Методологијата за утврдување на пазарна 

вредност на недвижен имот. 

     Член 6 

 Табеларниот преглед за утврдување на пазарна вредност на земјиште во 

Општина Ранковце е составен дел на оваа Одлука. 

 

     Член 7 

 Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на 

пазарна вредност на недвижен имот и прегледот кој е составен дел на Одлуката бр.09-

1458/8 од 28.12.2021 година. 

     Член 8 

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

,,Службен Гласник на Општина Ранковце“ 
 

 

Бр.09- 1386/6                                         Совет на Општина Ранковце 

28.12.2022 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 вредност на бодот за платите на 

административни  службеници за 2023 година во Општина Ранковце 

 
 

1.Се прогласува Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на 

административни службеници за 2023 година во Општина Ранковце, донесена на 18-та 

седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 28.12.2022 година. 

 

2.Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на административни  

службеници за 2023 година 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.08-1435/5                                                                          Општина Ранковце 

            30.12.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 



Бр.14 стр. 6 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15,5/16, 

80/16, 127/16,142/16,2/17,16/17 I 11/18 и „Службен весник на РСМ‘‘ бр.275/19, 14/20, 

215/21 и 99/22 ), Советот на општина Ранковце, на 18-та седницата одржана на 

28.12.2022 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

за утврдување на вредност на бодот за платите 

на административни службеници за 2023 година 

 

 

Член 1 

Вредноста на бодот за платите на административни службеници за 2023 година 

изнесува 81,60 денари. 

 

Член 2 

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

општина  Ранковце“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2023 година. 

 

                                                                                     

Бр. 09-1386/7                                                                 Совет на Општина Ранковце                                                                               

од 28.12. 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 Буџетскиот календар за 2023 година на Општина Ранковце 

 

 
1.Се прогласува Буџетскиот календар за 2023 година на Општина Ранковце, 

донесен на 18-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 28.12.2022 

година. 

 

2.Буџетскиот календар за 2023 година 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.08-1435/6                                                                          Општина Ранковце 

            30.12.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 27, став 4 и став 5 од Законот за финансирање на единиците 

на локалната самоупраца(„ Службен весник на РМ’’ бр.61/04, 96/04, 96/04, 67/07, 



Бр.14 стр. 7 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на РСМ’’ бр.244/19, 53/21, 77/21, 

150/21 и 173/22) , Советот на Општина Ранковце на 18 тата седница одржана на ден  

28.12.2022 година донесе 

 

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2023 ГОДИНА 

                                                      НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

 
Датум Буџетски активности Одговорност 
1 Јануари Започнува новата буџетска година  
Јануари Објавување на донесениот буџет од тековната 

година на општинската веб страница и 
споделување со јавноста 

Општинска 
администрација 

Најдоцна до 31 
јануари 

Подготовка и доставување на кварталните 
извештаи(К1,К2 и К3) за 4 квартал од 
претходната година со образложение за 
извршување на буџетот  до Министерство за 
финансии и Совет на општина 

Градоначалник, 
/Одделение за 
финансиски прашања 

15 дена по истекот на 
секој месец 

Месечни извештаи на општинските буџетски 
корисници до општината со образложение за 
извршувањето на нивните финансиски планови 

Општински буџетски 
корисници 

Најдоцна до 28 
февруари во 
тековнатата година, 
за претходната година 

Се изготвува и доставува Годишната сметка на 
буџетот до Советот на општината  

Градоначалник 

Најдоцна до 15 март 
во тековнатата 
година, за 
претходната година 

Се донесува Годишната сметка на буџетот Совет на општина 

Најдоцна до 31 март 
во тековнатата 
година, за 
претходната година 

Годишната сметка на буџетот се доставува до 
Министертвото за финансии  

Градоначалникот 

Најдоцна до 30 април Подготовка и доставување на кварталните 
извештаи (К1,К2 и К3) за 1 квартал од тековната 
година со образложение за извршување на 
буџетот  до Министерство за финансии и Совет 
на општина1 

Градоначалник 
/Одделение за 
финансии 

Најдоцна до 31 јули Подготовка и доставување на кварталните 
извештаи (К1,К2 и К3) за 2 квартал од тековната 
година со образложение за извршување на 
буџетот  до Министерство за финансии и Совет 
на општина2 

Градоначалник/Оддел
ение за финансиски 
прашања 

До 30Септември Министерот за финансии доставува буџетски 
циркулар со насоки за изготвување на Предлог-
буџетот за наредната година до општината 

Министерство за 
финансии 

Октомври Анализа на фискалниот капацитет на општината 

и комуникација со секој од клучните сектори во 

општината (со цел  утврдување на нивните 

фискални потреби (буџетски трошења) во 

контекст на нивните планирани активности). 

Усогласување на аналитичките информации со 

целите/ приоритетите/активностите на секој од 

општинските сектори 

Општинска 
администрација/оддел
ение за финансии 

Октомври Одговорните одделенија за подготовка на 

Годишните програми ги доставуваат предлог-

Општинска 
администрација 
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преметките за наредната година со 

образложение за висината на износите по 

позиции 

Октомври 

 

Одделението за финасиски прашања врши 

преговарање и анализирање на доставените 

предлог-програми и пресметки и ги одредува 

приоритетите и одредбите за новиот Предлог-

буџет. 

 

Градоначалник/Оделе
ние за финансиски 
прашања 

Октомври/Ноември Организирање на буџетски форуми со граѓаните 
и посебните засегнати страни 

Градоначалник/Општ
инска администрација 

Најдоцна до 31 
октомври 

Подготовка и доставување на кварталните 
извештаи (К1,К2 и К3) за 3 квартал од тековната 
година со образложение за извршување на 
буџетот  до Министерство за финансии и Совет 
на општина3 

Градоначалникот/ 
Одделение за 
финансиски прашања 

Најдоцна до 15 
ноември 

Се финализираат, разгледуваат и усвојуваат 
Планот на програмите за развој и Годишните 
програми за наредната фискална година  

Совет на општина 

Ноември Барање за доставување на годишни финасиски 

планови за наредната фискална година до 

единките корисници за да се вметнат во предлог 

– буџетот  

 

Буџетски единки 
корисници 

Крај на ноември/ 
Почеток на декември 

Доколку имазатзабелешки од јавноста на 
буџетските форуми и нивните изгласани 
приоритети да се имплементираат во предлог – 
буџетото за наредната фискална година 

Градоначалник 

Декември  До Советот се доставува конечен Предлог-буџет 
од страна на Градоначалникот со соодветно 
образложение 

Градоначалник 

Декември Се води расправа во телата на Советот на 
Општината. 

Совет на општина 

 
 
Крај на декември  
 

-Донесување на Буџетот за наредната буџетска 
година. 
-Донесување на Одлука за извршување на 
буџетот на општината 
-Донесување на Одлука за вредноста на бодот за 
пресметување на платата на државните 
службеници 

 
 
Совет на општина 
 

 

Член 2 

 Буџетскиот календар на Општина Ранковце за 2023 година влегува во сила со 

денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце‘‘, а ќе 

се применува од 1 Јануари 2023 година. 

 

 

Бр. 09-1386/8                                                         Совет на Општина Ранковце                                                                 

28.12. 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 
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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 Буџетот на Општина Ранковце, за 2023 година  

 

 
1.Се прогласува Буџетот на Општина Ранковце, за 2023 година, донесен на 18-та 

седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 28.12.2022 година. 

 

2.Буџетот 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.08-1435/7                                                                          Општина Ранковце 

            30.12.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 
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Бр.14 стр. 11 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 12 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 13 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 14 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 15 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 16 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 17 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 18 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 19 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 20 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 21 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 22 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 23 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 24 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 25 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 26 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 27 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 28 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 29 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 30 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 31 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 32 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 33 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 34 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 35 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 36 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 37 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 38 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 39 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 40 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 

 



Бр.14 стр. 41 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  30 Декември   2022 година 



 

 

Член4 

Буџетот на Општина Ранковце за 2023 година влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина Ранковце. 

 

 

Бр. 09-1386/9                  Совет на Општина Ранковце 

28.12.2022 год            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 извршување на Буџет на Општина Ранковце за 2023 

година  

 
1.Се прогласува Одлуката за извршување на Буџет на Општина Ранковце за 2023 

година, донесена на 18-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 

28.12.2022 година. 

 

2.Одлуката за извршување на Буџет 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.08-1435/8                                                                          Општина Ранковце 

            30.12.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на Р.С.М.” бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа (“Службен весник на Р.С.М.” бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, 

бр.156/09,бр.47/11, 192/15и 209/18) и член 23 ,став1 ,точка 4  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  18-та седницата одржана на ден 28.12.2022 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2023година 

 

Член 1 



 

 Буџетот на Општина Ранковце за 2023 година (во понатамошниот текст Буџетот), 

се извршува според одредбите на оваа Одлука. 

 

Член 2 

 Буџетот на Општината се состои од:.Основен буџет, Буџет на самофинасирачки 

активности, Буџет на дотации, Буџет на кредити и Буџет на донации. 

 

Член 3 

 Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот 

да ги користат наменски, рационално и економично. 

 

Член 4 

 Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските 

корисници не можат да преземаат обврски.  

 За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов 

извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ. 

 

Член 5 
 Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и 

другите приливи на основниот буџет на општината. 

              Градоначалникот на општината во случај кога очекуваните приходи и други 

приливи на основните буџети се реализираат на повисоко ниво од планот може да изврши 

дополнителни отплати на главнина и камата на долг. 

              Доколку во текот на извршувањето на буџетот градоначалникот на општината 

оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со Буџетот 

или  реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува од планот, 

предлага на Советот на општината изменување и дополнување на Буџетот. 

             Советот на општината на предлог на Градоначалникот ги донесува измените и 

дополнувањата на буџетот најкасно до 15 ноември во тековна година. 

 

Член 6 

 Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја 

одобрува Советот на општината.  

 Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот 

може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по 

претходно одобрување од Советот на општината. 

Одобрените средства со буџет на ниво на ставка во рамки на потпрограма и буџет, 

не може да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во тековната 

фискална година. 

Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџет не можат да се зголемат 

со прераспределба повеќе од 10%. 

 

Член 7 

 Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки 

активности; буџетот на дотации,буџетот на донации и/или буџет на заемипланираните 

приходи и други приливи не се реализираат, односно се реализираат над планираниот 

износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите 

приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги 

доставува до Советот на општината на одобрување. 



 

 

Член 8 

 Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен 

финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на 

средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на 

финансискиот план по месеци. 

 

Член 9 

 Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените 

средства во Буџетот, согласно законските прописи. 

-коефициент за исплата на плата на Градоначалник е 2,7а основицата за 

пресметувањеизнесува 26.755,00 денари. 

- за вработените кои имаат статус на административни службеници вредноста на бодот за 

утврдување на бруто платите се утврдува со Одлука за утврдување на вредност на бодот 

за платите на административните службеници која ја донесува Советот. 

-за вработени кои немаат статус на административни службеницивредноста на бодот за 

утврдување на бруто плата се утврдува согласно Правилникот, аза вработените во 

Територијална противпожарна единица вредноста на бодотсе утврдува согласно 

Правилникот за плати, надоместоци од плати и други примања 

 

Член 10 

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни 

установи, кои се финасираат со блок дотации се спроведува на следниот начини:  

-Средствата се планираат на наменската сметка (930), а се извршуваат преку 

сметката- дотации на локални јавни установи (903), 

-локалните јавни установи финасирани со блок дотации од општинскиот буџет се 

должни во рок од два дена пред исплатата на платите на вработените до Општината да 

достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците: 

копија од рекапитулација од пресметани бруто и нето плати, образец Ф-1 за бројот на 

вработените по име и презиме, образец прилог 6,плата за месецот за кој се однесува 

платата. 

 

Член 11 

 Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи 

кои се финасираат од општинскиот Буџет ја контролира и одобрува Министерството за 

финасии. 

 Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи 

ги доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок дотација. 

Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци 

ги доставуваат до Министерство за финасии за контрола и евиденција.   

 

Член 12 

На членовите на Совет на Општината Ранковце им припаѓа месечен надоместок за 

присуство на седницата на Советот и надоместок за патните и дневните трошоци. 

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот на Општина Ранковце се 

утврдува во процентуален износ и изнесува 40 % од просечната месечна нето плата во 

Републиката исплатена за претходната година. 

На претседателот на Совет за раководењето и организирањето наработата на 

Советот,надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%. 



 

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за присуство 

на сите седници на Советот во тековниот месец. 

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се намалува за 30% за секое 

отсуство од седниците на Советот. 

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува доколку 

членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во тековниот месец. 

Месечниот надоместок  за присуство на седницата на Советот не се исплатува доколку 

Советот во тековниот месец не одржал седница. 

На членовите на Советот на Општината Ранковце им се исплатуваат надоместоците за 

патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата и странство според прописите 

кои се однесуваат на државните службеници вработени во општинската администрација.   

 

Член 13 

 Регресот за годишен одмор за вработените во општинската администрација 

изнесува најмалку 60% од просечна исплатена месечна нето плата по вработен. 

 

Член 14 

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоци за 

ноќевање  изнесува 700,00 денари. 

Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница. 

За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утвредниот износ во 

ставот 1 од овој член 

Износот на дневници за службено патување во странство се исплатува и тоа:  

-50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во 

случаи кога сместувањето не паѓа на товар на Општината. 

-20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на 

товар на Општината. 

-5% од утврдената дневница, ако издатоците за стручно оспособување и 

усовршување не паѓаат на товар на органот на државната управа, а престојот е над 30 

дена. 

 Пресметката на издатоците за службено патување во странство преку дневница се 

одредува и тоа:  

-една дневница- за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и 

ако вкупното патување трае подолго од 12 часа и  

-половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во 

странство,како и во случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 8 часа. 

 

                                                               Член 15 

   Надоместок на трошоци за користење на сопствен автомобил за потребите на 

работодавачот во висина од 20 % од цената на литар гориво што го користи автомобилот 

за секој изминат километар со патен налог. 

 

Член 16 

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од 

елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и други случаи на 

вработениот во општината и локалната јавна установа му се исплатува помош во 

висина  од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е 

вработен. 



 

Во случај на смрт на вработениот во општината,на неговото семејство му припаѓа 

парична помош, во износ од 30.000 денари. 

На вработениот во случај на смрт на член на потесно семејство (родител, брачен 

другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и деца земени 

на издржување),му припаѓа парична помош во висина oд 15.000 денари. 

Надоместоците од ставовите 1и2 од овој член се исплатуваат по претходно доставено 

барање со комплетирана документација во годината на настапување на смртта ,односно 

во година која следи по годината на настапување на смртта. 

За работниците ангажирани со договори за остапување на работник за привремени 

вработување ,средствата за исплата на солидарна помош на вработените  ги обезбедува 

работадавачот ,а исплатата ја врши Агенција за привремени вработувања 

Средствата за овие намени се планираат во Буџетот на општината во програма Д0-

Градоначалник подставка 413110 тековни резерви (разновидни расходи). 

 

Член 18 

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во Општината и 

локалната јавна установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеја 2 и став 2 од 

Законот за исплата на платите и изнесува двократен износ од просечната исплатена 

месечна плата во Републиката за соодветниот месец во кој работникот заминува во 

пензија и се планира во Буџетот на општинат.  

Средствата за вработениот во општината се планираат во програмата Е0 – Општинска 

администрација, односно за вработениот во локалната јавна установа во Програма Д0 – 

Градоначалник на ставка 464  Разни трансфери – 464940 – Трансфери при 

пензионирање. 

Член 18 

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите се 

извршува со фактуриво кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, со 

ситуација и други документи почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки. 

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во 

случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни 

износи во противвредност на 6.000,00 денари, при што задолжително мора да биде 

приложена фискална сметка, а расходите треба да бидат искажани по класификација на 

соодветниот расход. 

 

Член 19 

За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите 

(постојана и тековна буџетска резерва-во програма А0-Совет на општина.), одлучува 

Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот.  

За средствата утврдени во Буџетот на општината во рамките на резервите (тековна 

буџетска резерва) во програма Д0-Градоначалник, одлучува Градоначалникот на 

општината до износ од 50.000 денари. 

За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај  за 

користењето на средствата од резервите. 
 

Член  20 



 

 За средствата распоредени во сите програми и потпрограми во Буџетот за  

2023година одлучува Градоначалникот на општина Ранковце во рамки на утврдени износи 

во Буџетот, освен за трошење на средствата од подставките во програма Совет на општина 

А0 и тоа: 

- тековна резерва, трансфери до здруженија на граѓани и фондации итрансфери до 

невладини организации, 

- трансфери до спортски клубовии 

- други трансфери за кои одлучува Советот на општина Ранковце. 

 

Член 21 

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и 

потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината. 

 

Член 22 

 Вработувањата во општинската админситрација се вршат согласно актите за 

оргнизација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во буџетот на 

општината и врз основа на Годишен план за вработување за 2023 година донесен од 

Градоначалникот по добиена претходна согласност од Советот на Општина Ранковце и 

добиено мислење од Министерството за информатичко општество и администрација. 

Градоначалникот дава писмено известување за обезбедните средства. Локалните јавни 

установи од областа на културата,образованието и социјалната заштита кои се финасираат 

со блок дотации може да  вработуваат нови работници доколку се обезбедени средства во 

Буџетот на Република Македонија за што писмено известување дава Министерството за 

финасии, врз основа на барање од градоначалникот на општината до наделжно 

министерство  за потребата од вработување во локалните јавни установи, со соодветна 

пропратна документација. 

 

Член 23 

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се 

наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се 

враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви 

приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот. 

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се 

врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на 

други органи. 

 

Член 24 

Буџетот на Општина Ранковцесе извршува од 01.01.2023до 31.12.2023година. 

 

 

Член 25 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Ранковце, а ќе се применува од 01 Јануари 2023година. 

 

 

 Бр. 09-1386/10                                            Совет на Општина Ранковце  

 28.12. 2022година                                                       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  донесување на Урбанистички план вон населено 

место  со намена  Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени 

на земјиште, КО Гиновци, Општина Ранковце    

 
 

1.Се прогласува Одлуката за донесување на Урбанистички план вон населено место  

со намена  Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на 

земјиште, КО Гиновци, Општина Ранковце, донесена на 18-та седница на Советот на 

Општина Ранковце одржана на ден 28.12.2022 година. 

 

2.Одлуката за донесување на Урбанистички план вон населено место  со намена  

Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште, КО 

Гиновци, 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.08-1435/9                                                                          Општина Ранковце 

            30.12.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 38 став 2 од Закон за Урбанистичко планирање („Сл.весник на 

Република Северна Македонија“ бр.32/20) и член 22 став 1 од Законот за Локална 

самоуправа („Сл.весник на Република Македонија“ бр.5/02), ичлен 23 од Статутот на 

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

11/15, 04/19 и 05/22), Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на 

ден28.12.2022 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТОСО 

НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ 

ПОСТАВЕНИ НА ЗЕМЈИШТЕ, КО ГИНОВЦИ, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се донесува Урбанистички план вон населено место со намена 

Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште, КО 

Гиновци, Општина Ранковце,плански површина од 5,31Xa,урбанистичка документација со 

технички број 03-91/22 од декември 2022 година,плански период(2022-2027),изработена 



 

од Друштво за градежништво, трговија и услуги „НИМАЕР“ Благоја ДООЕЛ Струга-д.е. 

Скопје. 

Член 2 

Граници на планскиот опфат на Урбанистички план вон населено место со намена 

Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште, КО 

Гиновци, Општина Ранковце, се: 

- Од североисточна страна по источната страна на КП 2137; 

- Од северната страна со КП 925, КП 924 и КП 920/1; 

- Од западната страна со КП911/1; 

- Од јужната страна граничи со КП 1215/1 и КП 1214.  

 

Член 3 

Составен дел на Урбанистички план вон населено место со намена Е1.13- 

површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште, КО Гиновци, 

Општина Ранковце се: 

-Текстуален дел и графички дел  со параметри за спроведување на Урбанистички 

план вон населено место со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични 

електрани поставени на земјиште, КО Гиновци, Општина Ранковце; 

-Согласност од Министерството за транспорт и врски-Сектор за уредување на 

просторот бр.21-5101/6 од 27.12.2022 година; 

-Извештај од Јавна анкета и Јавна презентација бр.22-631/40 од 26.12.2022 година. 

 

Член 4 

Урбанистички план вон населено место со намена Е1.13- површински соларни и 

фотоволтаични електрани поставени на земјиште, КО Гиновци, Општина 

Ранковце,плански опфат со површина од 5,31 ха, урбанистичка документација со 

технички број 03-91/22 од ноември 2022 година, плански пери од(2022-2027),изработена 

од Друштво за градежништво, трговија и услуги „НИМАЕР“ Благоја ДООЕЛ Струга-д.е. 

Скопје,по извршено дигитално преклопување од страна на Агенција за катастар на 

недвижности го спроведува Одделението за урбанизам,комунални работи,заштита на 

животната средина и лер и јавни дејности при општина Ранковце. 

 

Член 5 

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

гласник на Општина Ранковце*. 

 

 

Бр. 09-1386/11           Совет на Општина Ранковце 

28.12.2022 год            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 усвојување на Меѓуопштински стратешки план за 

намалување на ризици од катастрофи на општините Крива Паланка и Ранковце 

 2022 -2026 година 

 
 

1.Се прогласува Одлуката за усвојување на Меѓуопштински стратешки план за 

намалување на ризици од катастрофи на општините Крива Паланка и Ранковце 2022 -2026 

година, донесена на 18-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 

28.12.2022 година. 

 

2.Одлуката за усвојување на Меѓуопштински стратешки план за намалување на 

ризици од катастрофи на општините Крива Паланка и Ранковце 2022 -2026 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.08-1435/10                                                                         Општина Ранковце 

            30.12.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

Врз основа на член36, став1, точка15 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на Република Македонија бр.5/2002), член23, став 1, точка41 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 18 – та седница одржана на 28.12.2022година 

донесе 

О Д Л У К А 

За  усвојување на Меѓуопштински стратешки план за намалување на ризици од 

катастрофи на општините Крива Паланка и Ранковце 2022 -2026година 

 

Член 1 

Со оваа одлука се усвојува Меѓуопштинскиот стратешки план за намалување на 

ризици од катастрофи на општините Крива Паланка и Ранковце 2022-2026година. 

 

Член 2 

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

во„Службен гласник на ОпштинаРанковце„. 
 

 

Број09-1386/1                                                                Совет на Општина Ранковце 

Дата28.12.2022                                                                           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, 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 Комисија за изработка на Програма 

за работа на Советот на Општина Ранковце за 2023 година 

 
 

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

работа на Советот на Општина Ранковце за 2023 година, донесена на 18-та седница на 

Советот на Општина Ранковце одржана на ден 28.12.2022 година. 

 

2.Одлуката за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на 

Советот 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.08-1435/11                                                                          Општина Ранковце 

            30.12.2022 година                                                                     Градоначалник 

            Ранковце                                                                                 Борче Спасовски, с.р. 

 

 

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

(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 2/05 ), и член 23 став 1 точка 40  член 33 

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

4/10, 3/11, 4/19 и 5/22), Советот на Општина Ранковце, на 18-та седница одржана на ден 

28.12.2022 година, донесе 

Одлука 

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

Општина Ранковце за 2023 година 

 

Член  1 

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

Советот на Општина Ранковце за 2023 година. 

 

Член 2 

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

за 2023 година се формира како привремена  Комисија на Советот на Општина Ранковце 

која ја изработува Програмата за работа на  Советот на Општина Ранковце  за 2023 

година. 

Член 3 

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

за 2023 престанува со работа кога ќе ја изврши задачата за која што е формирана  односно 

кога ќе ја изработи Програмата за работа на  Советот на Општина Ранковце  за 2023 

година. 



 

 Член 4 

Комисијата е составена од 5 (пет) члена.  

Членовите на Комисијата се избираат од редот на членовите на Советот на 

Општина Ранковце. 

 

Член 5 

За Претседател на Комисијата се избира: 

 -  Александра Стамболиска-Јовановска ; 

За Членови на Комисијата се избираат: 

-  Даниел Павловски; 

-   Моме Спасовски; 

-   Љубе Мицевски; и 

-   Анета Цветковска.  

Член 6 

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

гласник на Општина Ранковце. 

 

 

            Бр.09-1386/13              Совет на Општина Ранковце 

           28.12.2022 година                   Претседател 

           Ранковце                 Александра Стамболиска Јовановска,с.р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С О Д Р Ж И Н А 

 

1. Заклучок за прогласување на Решението за разрешување на член во Училишниот 

одбор на Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски- Карпош’’ – 

Ранковце, преставник на Општина Ранковце 

2. Решение за разрешување на член во Училишниот одбор на Општинското основно 

училиште „Христијан Тодоровски- Карпош’’ – Ранковце, преставник на Општина 

Ранковце 

3. Заклучок за прогласување на Заклучокот за  усвојување  на  Програмата за работа 

на  Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце, за 2023 година 

4. Заклучокот за  усвојување  на  Програмата за работа на  Јавното комунално 

претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце, за 2023 година 

5. Заклучок за прогласување на Решението за давање согласност на Програмата за 

работа на ТППЕ на Општина Ранковце, за 2023 година  

6. Решението за давање согласност на Програмата за работа на ТППЕ на Општина 

Ранковце, за 2023 година 

7. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на пазарна вредност на 

недвижниот имот за Општина Ранковце  

8. Одлука за утврдување на пазарна вредност на недвижниот имот за Општина 

Ранковце 

9. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за 

платите на административни  службеници за 2023 година во Општина Ранковце 

10. Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на административни  

службеници за 2023 година во Општина Ранковце 

11. Заклучок за прогласување на Буџетскиот календар за 2023 година на Општина 

Ранковце 

12. Буџетски календар за 2023 година на Општина Ранковце 

13. Заклучок за прогласување на Буџетот на Општина Ранковце, за 2023 година 

14.  Буџет на Општина Ранковце, за 2023 година 

15. Заклучок за прогласување на Одлуката за извршување на Буџет на Општина 

Ранковце за 2023 година  

16. Одлука за извршување на Буџет на Општина Ранковце за 2023 година 

17. Заклучок за прогласување на Одлуката за  донесување на Урбанистички план вон 

населено место  со намена  Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични 

електрани поставени на земјиште, КО Гиновци, Општина Ранковце   

18.  Одлука за  донесување на Урбанистички план вон населено место  со намена  

Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште, 

КО Гиновци, Општина Ранковце 

19. Заклучок за прогласување на Одлуката за усвојување на Меѓуопштински 

стратешки план за намалување на ризици од катастрофи на општините 

КриваПаланка и Ранковце 2022 -2026 година 

20. Одлуката за усвојување на Меѓуопштински стратешки план за намалување на 

ризици од катастрофи на општините Крива Паланка и Ранковце 2022 -2026 година 

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

Програма за работа на Советот на Општина Ранковце за 2023 година 

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

на Општина Ранковце за 2023 година 

 

______________________________________/____________________________________ 


