
 
Бр.7  стр. 1 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  05 Август   2020 година 

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

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 
Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 
Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
За прогласување на Одлуката за резервирање на средства за експропријација во 

Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година 
 
 

1.Се прогласува Одлуката за резервирање на средства за експропријација во 
Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година, донесена на 35-та седница на Советот на 
Општина Ранковце одржана на ден 31.07.2020 година. 
 

2.Одлуката за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина 
Ранковце за 2020 година, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“. 
  

3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Ранковце“. 
 
 

Бр.08-941/1                                                                       Општина Ранковце 
            04.08.2020 година                                                                 Градоначалник 
            Ранковце                                                                              Ивица Тошевски 

 

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 40 од 
Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 
3/11, 11/15 и 4/19), Советот на Општина Ранковце, на 35-та седница, одржана на ден  
31.07.2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

За резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина Ранковце за 
2020 година 

 
 

член 1 
Со оваа Одлука се резервираат средства за експропријација во Буџетот на Општина 

Ранковце за 2020  година за надомест на недвижен имот – земјиште утврден во Геодетски 
елаборат за геодетски работи за посебни намени за потполна (трајна) експропријација, -  
К.О. Псача  Бр.01-227/3 од 13.06.2015 година изработен од Друштво за геодетски работи 
ГЕОМЕТАР ПРО. ИНГ. ДОО Свети Николе. 
 

член  2 
 Средствата за експропријација во вкупен износ од 117.465,00 денари се резервираат 
во Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година, програма ЈД Изградба и реконструкција 
на локални патишта и улици, подставка Надомест за одземен имот. 



 
Бр.7  стр. 2 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  05 Август   2020 година 

 
 Износот на средствата за експропријација е утврден во Извештајот за процена на 
пазарна вредност на недвижен имот за потполна (трајна) експропријација по барање на 
Општина Ранковце Бр.0302/212 од 07.07. 2020  година, изработен од Друштво за проценки 
и консалтинг ЛИДЕР ТИМ ДОО Скопје. 
 

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

Бр.09-898/4                                                               Совет на Општина Ранковце 
31.07.2020 година                                                                     Претседател 
Ранковце                                                                            Горан Младеновски 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 
Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 
Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
За прогласување на Одлуката за одобрување на учество на Општина Ранковце  на  
Проект  Градење  на општинските капацитети за имплементација на проекти   

,,Фонд за техничка документација,,  на СИДА и УНДП 
 
 

1.Се прогласува Одлуката за одобрување на учество на Општина Ранковце  на  
Проект  Градење  на општинските капацитети за имплементација на проекти ,,Фонд за 
техничка документација,, на СИДА и УНДП, донесена на 35-та седница на Советот на 
Општина Ранковце одржана на ден 31.07.2020 година. 
 

2.Одлуката за одобрување на учество на Општина Ранковце  на  Проект  Градење  
на општинските капацитети за имплементација на проекти ,,Фонд за техничка 
документација,, на СИДА и УНДП, 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.08-941/2                                                                       Општина Ранковце 
            04.08.2020 година                                                                 Градоначалник 
            Ранковце                                                                              Ивица Тошевски 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник   на Република Македонија,, бр.05/02 ) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце 



 
Бр.7  стр. 3 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  05 Август   2020 година 

 
(,,Службен гласник на Општина Ранковце бр.09/05, 04/2010, 3/2011, 11/2015  и  4/19,,), 
Советот на Општина Ранковце на седница одржана на 31.07.2020 година,  донесе  

 
 

О Д Л У К А 
За одобрување на учество на Општина Ранковце  на  Проект  Градење  на 

општинските капацитети за имплементација на проекти  ,,Фонд за техничка 
документација,,  на СИДА и УНДП 

 
 

член 1 
 Со оваа Одлука Советот на Општина Ранковце го одобрува учеството на 
Општината Ранковце на повикот за Подготовка на техничка документација за 
инфраструктурни проекти  од фондот за техничка документација, од  Проект ,,Градење 
капацитети кај општините за  изработка и имплементација на проекти за локален развој“ 
Втор повик за предлог проекти  на  Шведската агенција  за меѓународен развој (СИДА) и 
УНДП. Проектната идеја со која аплицира Општината Ранковце е за изработка на 
,,Техничка документација за регулација на речни корита и водотеци во урбани населени 
места  во Општина Ранковце, како превенција од поплави и ерозија со должина од  5km, и  
е подржана од Советот на Општина Ранковце . 
   

член 2 
 Оваа Одлука  влегува  во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на 
Општина Ранковце,, 
   
 

Бр.09- 898/5                                                              Советот на Општина Ранковце 
31.07.2020 година                                                                     Претседател  
Ранковце                                                                            Горан Младеновски   

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 
Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 
Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
За прогласување на Одлуката за утврдување на предлогот за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка 
 

1.Се прогласува Одлуката за утврдување на предлогот за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка, донесена на 35-та седница на Советот на Општина Ранковце 
одржана на ден 31.07.2020 година. 
 

2.Одлуката за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“. 
  



 
Бр.7  стр. 4 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  05 Август   2020 година 

 
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Ранковце“. 
 
 

Бр.08-941/3                                                                       Општина Ранковце 
            04.08.2020 година                                                                 Градоначалник 
            Ранковце                                                                              Ивица Тошевски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 

("Службен весник на РМ" бр. 5/02), член 6 став 1 и 3 од Законот за меѓуопштинска 
соработка ("Службен весник на РМ" бр. 79/09), Советот на општина Ранковце на XXXV 
седница одржана на 31.07.2020 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка 

 
Член 1 

Советот на општина Ранковце го утврдува Предлогот за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка, поднесен од Градоначалникот на општина Ранковце број 08-
885/1 од 22.07.2020, за вршење на работите согласно Законот за градење, Законот за 
комунални дејности и Законот за превоз во патниот сообраќај преку користење на услуги 
од овластен градежен инспектор, овластен комунален инспектор и овластен сообраќаен 
инспектор за потребите на општина Ранковце, помеѓу општините Ранковце и Куманово. 
 

Член 2 
 Утврдениот предлог од член 1 на оваа одлука, процената за потребата од 
воспоставување на меѓуопштинска соработка (МОС) , се доставува до општина Куманово 
заради усвојување. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Ранковце ". 
 

Бр.09 - 898/6                                                                   Совет на Општина Ранковце 
31.07.2020 година                                                                         Претседател,   
Ранковце                                                                                  Горан Младеновски 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 
Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 
Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 
 
 

З А К Л У Ч О К 
За прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на 

урбанистичко-планска документација за село Љубинци за к.п.бр.862, КО Љубинци 



 
Бр.7  стр. 5 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  05 Август   2020 година 

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

урбанистичко-планска документација за село Љубинци за к.п.бр.862, КО Љубинци, 
донесена на 35-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 31.07.2020 
година. 
 

2.Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска 
документација за село Љубинци за к.п.бр.862, КО Љубинци, 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.08-941/4                                                                       Општина Ранковце 
            04.08.2020 година                                                                 Градоначалник 
            Ранковце                                                                              Ивица Тошевски 

 

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 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 31.07.2020 година, донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска 

документација за село Љубинци за к.п.бр.862, КО Љубинци 
 

 
Член 1 

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

Член 2 
Локалитетот за кој  се врши утврдување потреба за донесување на урбанистичко-

планска документација за село Љубинцисе наоѓа на за к.п.бр. 862, К.О. Љубинци,  м.в. 
„Чифлик“сопственост наДејан Младеновски. 
 

Член 3 
За овој локалитет нема урбанистички планови, ниту локална урбанистичкапланска 

документација. 
 

Член 4 
Со изработка на урбанистичката- планска документација на овој локалитет ќе 

сепредвиди намена домувањево станбени куќа  – А1-1. 
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Член 5 

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

Бр. 09-898/7                                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 
31.07.2020 година                                                                      Претседател, 
Ранковце                                                                               Горан Младеновски 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 
Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 
Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 
 
 

З А К Л У Ч О К 
За прогласување на Одлуката за примање на трајно користење на движни ствари 

 
 

1.Се прогласува Одлуката за примање на трајно користење на движни ствари, 
донесена на 35-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 31.07.2020 
година. 
 

2.Одлуката примање на трајно користење на движни ствари, 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.08-941/5                                                                       Општина Ранковце 
            04.08.2020 година                                                                 Градоначалник 
            Ранковце                                                                              Ивица Тошевски 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник  на Република Македонија “ бр. 5/02) и член 23 став 1 точка 40 од Статутот на 
Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 
4/19), Советот на Општина Ранковце, на својата  35-та седница, одржана на 31.07.2020 
година, донесе, 
 
 

ОДЛУКА 
за примање на трајно користење на движни ствари 
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Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност за примање на трајно користење на движни 
ствари-од производната програма на Фабрика „КАРПОШ“ АД Скопје, без надомест, и тоа:  
Бетонска цевка Ф600/2500 - 6 парчиња; 
Бетонска цевка Ф500/2500 - 7 парчиња; 
Бетонска цевка Ф400/2500 - 2 парчиња; 
Бетонска цевка Ф300/2000 - 4 парчиња; 
 
од давателот на донацијата  Фабрика КАРПОШ Акционерско друштво за проектирање, 
производство и монтажа на бетонски префабрикати, станови, индустриски објекти, 
мостови и далноводи -Скопје. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен  гласник на 

Општина Ранковце.  
    

 
Бр.09-898/8                                                                   Совет на Општина Ранковце 

            31.07.2020 година                                                                       Претседател 
 Ранковце                                                                              Горан  Младеновски 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 
Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 
Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 
 
 

З А К Л У Ч О К 
За прогласување на Програмата за изменување на ПРОГРАМАТА за изработка на 

Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2020година 
 
 

1.Се прогласува Програмата за изменување на ПРОГРАМАТА за изработка на 
Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2020година, донесена на 35-та седница на 
Советот на Општина Ранковце одржана на ден 31.07.2020 година. 
 

2.Програмата за изменување на ПРОГРАМАТА за изработка на Урбанистички 
планови за Општина Ранковце за 2020година, 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.08-941/6                                                                       Општина Ранковце 
            04.08.2020 година                                                                 Градоначалник 
            Ранковце                                                                              Ивица Тошевски 
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Врз основа на член 40 стaв 1 од Законот за  урбанистичко планирање(„Сл.весник на 
РСМ“ бр.32/2020) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на 
Општина Ранковце“ бр. 09/05, 04/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Советот на Општина Ранковце на 
седницата одржана на ден 31.07.2020 година,донесе: 
 

П Р О Г Р А М А 
За изменување на ПРОГРАМАТА за изработка на Урбанистички планови за 

Општина Ранковце за 2020година 
 
 

Во ПРОГРАМАТА за изработка на урбанистички планови за Општина Ранковце за 
2020 година, бр.09-1106/13 од 27-11-2019 година,се врши измена и тоа: 

По точката 2 се додава Точка 3 која гласи: 
-Изработка и донесување на Урбанистички план за вон населено место Ветуница 

 
Границите и содржината на планскиот опфат на Урбанистички план за вон 

населено место Ветуница ќе  сеутврдуваат со Планска програма  која се состои од 
текстуален и графички дел. 
Финансирањето на овој план ќе се врши со средства од Буџетот на општина Ранковце во 
износ од 150.000,00 денари. 
 

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

Бр.09-898/9                                                                      Совет на Општина Ранковце 
31.07.2020 година                                                                        Претседател, 
Ранковце                                                                                  Горан Младеновски 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 
Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 
Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 
 
 

З А К Л У Ч О К 
За прогласување на Решението за недавање  согласност на Ј.К.П ЧИСТ ДЕН-

Ранковце да аплицира со Основен проект со тех.бр.0308-32-344/2020 до Министество 
за транспорт и врски РСМ 

 
 

1.Се прогласува Решението за недавање  согласност на Ј.К.П ЧИСТ ДЕН-Ранковце 
да аплицира со Основен проект со тех.бр.0308-32-344/2020 до Министество за транспорт и 
врски РСМ, донесено на 35-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 
31.07.2020 година. 
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2.Решението за недавање  согласност на Ј.К.П ЧИСТ ДЕН-Ранковце да аплицира со 

Основен проект со тех.бр.0308-32-344/2020 до Министество за транспорт и врски РСМ, 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.08-941/7                                                                       Општина Ранковце 
            04.08.2020 година                                                                 Градоначалник 
            Ранковце                                                                              Ивица Тошевски 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 23 став 1 точка 41 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 35-та седница, одржана на ден  31.07.2020 година, 
донесе 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
За недавање согласност на Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН – Ранковце да аплицирасо Основен 
проект со тех.бр.0308-32-344/2020 до Министерство за транспорт и врски на РСМ 

 
член 1 

Не се дава согласност на Ј.К.П.ЧИСТ ДЕН-Ранковце да аплицира со Основен 
проект „Замена на стари куќни водомери со нови вертикални и хоризонтални 
повеќемлазни водомери компет со (CLIP ON) радио модул како и замена на старите 
хоризонтални водомери и нивна интеграција во системот за далечинско одчитување на 
Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН – Ранковцеи со негова надоградба и набавка на дополнителна опрема на 
далечинско одчитување“ тех.бр. 0308-32-344/2020 до Министерството за транспорт и 
врски за обезбедување на средства од грант од Програмата на Европската Инвестициона 
Банка.  
 

член 2 
 Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Ранковце“. 
 
 

Бр.09-898/10                                                              Совет на Општина Ранковце 
31.07.2020 година                                                                    Претседател 
Ранковце                                                                             Горан Младеновски 
 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 
Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 
Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 
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З А К Л У Ч О К 
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за 

извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година, за втор квартал 
 
 

1.Се прогласува Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за 
извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година, за втор квартал, донесен на 
35-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 31.07.2020 година. 
 

2.Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на 
Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година, за втор 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.08-941/8                                                                       Општина Ранковце 
            04.08.2020 година                                                                 Градоначалник 
            Ранковце                                                                              Ивица Тошевски 

 

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15),  
член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр. 
05/02) и член 23 став 1 точка 40 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на 
Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 04/19), Советот на Општина Ранковце, на 
35-та седница одржана на ден 31. 07. 2020  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 2020 година, за втор квартал 
 

1. СЕ УСВОЈУВААТ Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот 
на Општина Ранковце за втор  квартал 2020 година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок се Квартални извештаи К1, К2 и К3 за 
извршување на Буџетот на Општина Ранковце за втор квартал 2020 година. 
 

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

 
 

          Бр.09-898/11                                                                      Совет на Општина Ранковце 
          31.07.2020 година                                                                           Претседател 
          Ранковце                                                                                   Горан Младеновски 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина 
Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), 
Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 
 
 

З А К Л У Ч О К 
За прогласување на Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари - 

сопственост на Општина Ранковце на Месна заедница Опила 
 
 

1.Се прогласува Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари - 
сопственост на Општина Ранковце на Месна заедница Опила, донесена на 35-та седница 
на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 31.07.2020 година. 
 

2.Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари - сопственост на 
Општина Ранковце на Месна заедница Опила, 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.08-941/9                                                                       Општина Ранковце 
            04.08.2020 година                                                                 Градоначалник 
            Ранковце                                                                              Ивица Тошевски 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10  од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 30  од 
Статутот на Општина Ранковце (,,Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 
3/11 и 11/15), а одлучувајки по Барањато Бр.09-746/1 од 11. 06. 2020 година, поднесено од 
Месна заедница Опила, Општина Ранковце, Советот на Општина Ранковце, на седницата 
одржана на ден 31.07.2020 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
за давање на трајно користење на движни ствари - сопственост на Општина 

Ранковце на Месна заедница Опила 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се даваат на трајно користење, без надоместок, движни ствари 

сопственост на Општина Ранковце на Месна заедница Опила и тоа: 
           -три (3) ќумбиња за греење; и 
           -две влезни врати. 
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 Примопредавањето на движните ствари да се изврши записнички со овластени 
преставници од Општина Ранковце и Месна заедница Опила. 
 
 
                                                           Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Ранковце“. 
 
 
           Бр.09-898/12                                                                  Совет на Општина Ранковце 
           31.07.2020 година                                                                       Претседател 
           Ранковце                                                                                Горан Младеновски 
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С О Д Р Ж И Н А 
 

1. Заклучок за прогласување на Одлуката за резервирање на средства за 
експропријација во Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година 

2. Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на 
Општина Ранковце за 2020 година 

3. Заклучок за прогласување на Одлуката за одобрување на учество на Општина 
Ранковце на Проект Градење  на општинските капацитети за имплементација 
на проекти   ,,Фонд за техничка документација,,  на СИДА и УНДП 

4. Одлука за одобрување на учество на Општина Ранковце на Проект Градење  
на општинските капацитети за имплементација на проекти ,,Фонд за 
техничка документација,,  на СИДА и УНДП 

5. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на предлогот за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка 

6. Одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка 

7. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко-планска документација за село Љубинци за 
к.п.бр.862, КО Љубинци 

8. Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска 
документација за село Љубинци за к.п.бр.862, КО Љубинци 

9. Заклучок за прогласување на Одлуката за примање на трајно користење на 
движни ствари 

10. Одлуката за примање на трајно користење на движни ствари 
11. Заклучок за прогласување на Програмата за изменување на ПРОГРАМАТА за 

изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2020година 
12. Програма за изменување на ПРОГРАМАТА за изработка на Урбанистички 

планови за Општина Ранковце за 2020година 
13. Заклучок за прогласување на Решението за недавање  согласност на Ј.К.П 

ЧИСТ ДЕН-Ранковце да аплицира со Основен проект со тех.бр.0308-32-
344/2020 до Министество за транспорт и врски РСМ 

14. Решение за недавање  согласност на Ј.К.П ЧИСТ ДЕН-Ранковце да аплицира 
со Основен проект со тех.бр.0308-32-344/2020 до Министество за транспорт и 
врски РСМ 

15. Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Квартални 
извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 
2020 година, за втор квартал 

16. Заклучок за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на 
Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година, за втор квартал 

17. Заклучок за прогласување на Одлуката за давање на трајно користење на 
движни ствари - сопственост на Општина Ранковце на Месна заедница Опила 

18. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари - сопственост на 
Општина Ранковце на Месна заедница Опила 
 

___________________________________/______________________________ 


