
Бр.13  стр. 1 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  27 Август   2021 година 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Одлуката за утврдување на места на кои е дозволено да се 

истакнуваат изборни плакати со обезбедени еднакви услови за сите организатори на 

изборната кампања учесници во локалните избори  во 2021 година 

 
 

1.Се прогласува Одлуката за утврдување на места на кои е дозволено да се 

истакнуваат изборни плакати со обезбедени еднакви услови за сите организатори на 

изборната кампања учесници во локалните избори  во 2021 година, донесена на 55-та 

седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 26.08.2021 година. 

 

2.Одлуката за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнуваат изборни 

плакати со обезбедени еднакви услови за сите организатори на изборната кампања 

учесници во локалните избори  во 2021 година, да се објави во „Службен гласник на 

Општина Ранковце“. 

  

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

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.08-1075/1                                                                           Општина Ранковце 

            27.08.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Ивица Тошевски 

 
 

Врз основа на член 78 од Изборниот законик („Службен весник  на РМ “ бр.40/06, 

136/08, 148/08, 155/08, 63/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 31/15, 196/15, 

35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и  

„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19, 42/20 и 74/21) и член  50, 

став 1, точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 23 

од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 

09/05,04/10, 3/11, 11/15и 4/19), Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на 

ден 26.08.2021година донесе, 

 

 

О Д Л У К А 

За утврдување на места на кои е дозволено да се истакнуваат изборни плакати 

со обезбедени еднакви услови за сите организатори на изборната кампања учесници 

во локални избори во 2021 година 
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Член 1 

Со оваа Одлука се утврдуваат места на кои е дозволено да се истакнуваат изборни 

плакати во Општина Ранковце. 

 

Член 2 

Изборни плакати може да се поставуваат  на автобуските постројки поставени 

долж магистралниот пат A2, на потпорниот зид на улица 3 над Амбуланта во с. Ранковце, 

на столбовите од електричната мрежа,на столбовите за јавно осветлување на целата 

територија на Општина Ранковце. 

 

Член 3 

Утврдените локации за истакнување на изборни плакати се без надомест. 

 

Член 4 

Организаторот на изборната кампања е должен во рок од 30 дена по завршувањето 

на изборите да го отстрани сметот од плакатите. 

 

Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила со денотна донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр. 09-1054/5                   Совет на Општина Ранковце 

26.08.2021година                                                               Претседател 

Ранковце                                                              Горан Младеновски, с.р. 

 

 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

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

извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2021 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 2021 година, за втор квартал, донесен на 

55-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 26.08.2021 година. 

 

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

Буџетот на Општина Ранковце за 2021 година, за втор квартал, да се објави во „Службен 

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

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.08-1075/2                                                                           Општина Ранковце 

            27.08.2021 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 

55-та седница одржана на ден 26.08.2021 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 2021 година, за втор квартал 

 

 

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

на Општина Ранковце за втор квартал 2021 година. 

 

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

извршување на Буџетот на Општина Ранковце за втор квартал 2021 година. 

 

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

Општина Ранковце“. 

 

 

          Бр.09-1054/6                                                                      Совет на Општина Ранковце 

          26.08.2021 година                                                                           Претседател 

          Ранковце                                                                                   Горан Младеновски, с.р. 
 
 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Програмата за изменување на Програмата за изработка на 

Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2021 година 
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1.Се прогласува Програмата за изменување на Програмата за изработка на 

Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2021 година, донесена на 55-та седница на 

Советот на Општина Ранковце одржана на ден 26.08.2021 година. 

 

2.Програмата за изменување на Програмата за изработка на Урбанистички планови 

за Општина Ранковце за 2021 година, да се објави во „Службен гласник на Општина 

Ранковце“. 

  

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

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.08-1075/3                                                                          Општина Ранковце 

            27.08.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Ивица Тошевски 

 

 

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 26.08.2021 година,донесе: 

 

 

П Р О Г Р А М А 

За изменување на ПРОГРАМАТА за изработка на Урбанистички планови за 

Општина Ранковце за 2021година 

 

 

Во ПРОГРАМАТА за изработка на урбанистички планови за Општина Ранковце за 

2021 година, бр.09-1522/9 од 03-12-2020 година,се врши измена и тоа: 

Во Точка 3.Изработка на Урбанистички проект за потребите на општината и по 

барање на физички иправни лица; 

се додава: 

- ИзработканаУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба 

на објект со намена А4.3-викенд куќи и други објекти за времено сместување  

на к.п.бр.1600/1, КО Пклиште, Општина Ранковце, по барање на Предраг 

Петрушевски од Куманово ул. 718, бр.5. 

 

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

гласник “ на Општина Ранковце. 

 

 

Бр.09-1054/7      Совет на Општина Ранковце 

26.08.2021 година                                                                   Претседател, 

Ранковце                                                                         Горан Младеновски, с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

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

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

Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Елаборатот за утврдена процена на 

штета од природни непогоди кои се случија на ден 10.07.2021 година на подрачјето на 

Општина Ранковце  

 
 

1.Се прогласува Заклучокот за усвојување на Елаборатот за утврдена процена на 

штета од природни непогоди кои се случија на ден 10.07.2021 година на подрачјето на 

Општина Ранковце, донесен на 55-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана 

на ден 26.08.2021 година. 

 

2.Заклучокот за усвојување на Елаборатот за утврдена процена на штета од 

природни непогоди кои се случија на ден 10.07.2021 година на подрачјето на Општина 

Ранковце, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“. 

  

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

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.08-1075/4                                                                          Општина Ранковце 

            27.08.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Ивица Тошевски 
 

 

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

(„Службен весник на Р.М“ бр. 05/02) и 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 и 4/19), а 

во согласност со Законот за заштита и спасување („Службен весник на Р.М “ бр. 36/04, 

49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), Советот на Општина 

Ранковце, на 55-та седницата одржана на ден 26.08.2021  година, донесе  

 

 

З А К Л У Ч О К  

За усвојување на Елаборатот за утврдена процена на штета од природни непогоди 

кои се случија на ден 10.07.2021 година на подрачјето на Општина Ранковце  

 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Елаборатот за утврдена процена на штета од природни непогоди  

кои се случија на ден 10.07.2021 година на подрачјето на Општина Ранковце Бр.15-967/1 



Бр.13  стр. 6 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  27 Август   2021 година 

од 29.07.2021 година изработен од Комисијата за процена и утврдување на висината на 

штета настаната од природни непогоди  и други несреќи во Општина Ранковце.  

 

2. Ова Заклучок влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на 

Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.09-1054/8                                                                  Совет на Општина Ранковце 

            26.08.2021 година                                                                           Претседател 

 Ранковце                                                                             Горан  Младеновски, с.р. 
 

 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Одлуката за донесување на Програмата за дополнување на 

Годишна програма за работа на Општинско основното училиште „Христијан 

Тодоровски - Карпош“ - Ранковце, за учебната  2021/2022 година 

 
 

1.Се прогласува Одлуката за донесување на Програмата за дополнување на 

Годишна програма за работа на Општинско основното училиште „Христијан Тодоровски - 

Карпош“ - Ранковце, за учебната  2021/2022 година, донесена на 55-та седница на Советот 

на Општина Ранковце одржана на ден 26.08.2021 година. 

 

2.Одлуката за донесување на Програмата за дополнување на Годишна програма за 

работа на Општинско основното училиште „Христијан Тодоровски - Карпош“ - Ранковце, 

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.08-1075/5                                                                          Општина Ранковце 

            27.08.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                                  Ивица Тошевски 

 

 

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

Република Македонија“ бр. 05/02), член 23 од Статутот на Општина Ранковце (,,Службен 

гласник на Општина Ранковце“  бр. 09/05, 04/10, 03/11, 11/15 и 4/19), а согласно член 49 

став 8 од Законот за основно образование (,,Службен весник на Република Северна 
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Македонија”  бр. 161/19 и 229/20), Советот на Општина Ранковце на 55-та седница 

одржана на ден 22.07.2021 година, донесе 

 

 

О Д Л У К А 

За донесување на Програмата за дополнување на Годишна програма за работа на 

Општинско основното училиште „Христијан Тодоровски - Карпош“ - Ранковце,  

за учебната  2021/2022 година 

 

 

член 1 

 Со оваа Одлука се донесува Програмата за дополнување на Годишна програма за 

работа на Општинското основното училиште „Христијан Тодоровски - Карпош“, 

Ранковце, за учебната 2021/2022 година. 

 

член 2 

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

Општина Ранковце. 

 

  

Бр.09-1054/9                                                              Совет на Општина Ранковце 

26.08.2021година                                                                    Претседател 

Ранковце                                                                       Горан Младеновски, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бр.13  стр. 8 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  27 Август   2021 година 

С О Д Р Ж И Н А 

 
1. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на места на кои е дозволено 

да се истакнуваат изборни плакати со обезбедени еднакви услови за сите 

организатори на изборната кампања учесници во локалните избори  во 2021 година 

2. Одлука за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнуваат изборни 

плакати со обезбедени еднакви услови за сите организатори на изборната кампања 

учесници во локалните избори  во 2021 година 

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

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

квартал 

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

Буџетот на Општина Ранковце за 2021 година, за втор квартал 

5. Заклучок за прогласување на Програмата за изменување на Програмата за 

изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2021 година 

6. Програма за изменување на Програмата за изработка на Урбанистички планови за 

Општина Ранковце за 2021 година 

7. Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Елаборатот за утврдена 

процена на штета од природни непогоди кои се случија на ден 10.07.2021 година на 

подрачјето на Општина Ранковце  

8. Заклучок за усвојување на Елаборатот за утврдена процена на штета од природни 

непогоди кои се случија на ден 10.07.2021 година на подрачјето на Општина 

Ранковце  

9. Заклучок за прогласување на Одлуката за донесување на Програмата за 

дополнување на Годишна програма за работа на Општинско основното училиште 

„Христијан Тодоровски - Карпош“ - Ранковце, за учебната  2021/2022 година 

10. Одлука за донесување на Програмата за дополнување на Годишна програма за 

работа на Општинско основното училиште „Христијан Тодоровски - Карпош“ - 

Ранковце, за учебната  2021/2022 година 

 
_______________________________________/__________________________________ 

 

 

 

 

 

 


