
Бр.11  стр. 1 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  20 Јули   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 именување на член во Управен одбор на  

заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад 

 “ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК” Свети Николе  

 
 

1.Се прогласува Одлуката за именување на член во Управен одбор на заедничко 
јавно претпријатие за регионално управување со отпад “ЕКО ИСТОК - 

СЕВЕРОИСТОК” Свети Николе, донесена на 53-та седница на Советот на Општина 
Ранковце одржана на ден 15.07.2021 година. 

 
2.Одлуката за именување на член во Управен одбор на заедничко јавно 

претпријатие за регионално управување со отпад “ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК” 

Свети Николе, 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.08-893/1                                                                           Општина Ранковце 

            16.07.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                              Ивица Тошевски, с.р. 

 

 
         Врз основа на член 12 од Одлуката за основање на заедничко јавно претпријатие 

за регионално управување со отпад “ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК” Свети Николе,  
Советот на Општина  Ранковце на својата 53 седница на Советот на Општина Ранковце 
оддржана на ден 15.07.2021 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

За именување на член во Управен одбор на  
заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад “ЕКО ИСТОК - 

СЕВЕРОИСТОК” Свети Николе 

 
 

Член 1 
Советот на Општина Ранковце за член во Управен одбор на заедничко јавно 

претпријатие за регионално управување со отпад “ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК” 

Свети Николе, го назначува следното лице: 
- Сталин Трајковски од с.Одрено; 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесеување. 
 

Бр.09- 869/4                                                                       Совет на ОпштинаРанковце 

15.07.2021 година                                                                    Претседавач 

Ранковце                                                                              Моме Спасовски,с.р. 

 
 



Бр.11  стр. 2 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  20 Јули   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 Програмата за изменување  и дополнување на Програмата за 

изградба, реконструкција, одржување  и заштита на локалната патна мрежа во 

 Општина Ранковце за 2021 година 

 

 
1.Се прогласува Програмата за изменување  и дополнување на Програмата за 

изградба, реконструкција, одржување  и заштита на локалната патна мрежа во 
Општина Ранковце за 2021 година, донесена на 53-та седница на Советот на Општина 

Ранковце одржана на ден 15.07.2021 година. 
 

2.Програмата за изменување  и дополнување на Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување  и заштита на локалната патна мрежа во 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.08-893/2                                                                           Општина Ранковце 

            16.07.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                              Ивица Тошевски,с.р. 

 
 
Врз основа на Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 
226/15, 31/16 и 142/16) и Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за 

уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен весник на РМ“ бр.193/2016) 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 

15.07.2021 година, донесе: 
  

Програма за изменување  и дополнување на   

П Р О Г Р А М А Т А   
За изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната  

патна мрежа во Општина Ранковце за 2021 година  

 
 Се врши измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локалната патна мрежа во Општина Ранковце за 2021 година бр.09-

1522/6 од 03.12.2020 година, објавена во („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр.  14/2020 
).  

Во делот ПРИХОДИ се врши следната измена:  

 Во точка 3-Средства од Министерство за локална самоуправа -Биро за 
регионален развој сумата 7.500.000,00 денари се заменува со 9.543.401,00 денари;  

Во точка 4-Средства од буџетот на Општина Ранковце сумата 880.000,00 денари се 

заменува со 1.655.365,00 денари 
Вкупната сума 9.180.000,00 денари се заменува со 11.998.766,00 денари.  

 

 
 
 

 
 



Бр.11  стр. 3 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  20 Јули   2021 година 

 
Точката A – На следнава патна мрежа-патни правци ќе се изврши дотерување на 

нивелетата, тампонирање, одводнување и асфалтирање , се менува и гласи: 

 

Р.бр. Патен правец Активност Должина Вредност 

1 Локален пат с. Ветуница-Стојкова 
маала 

Асфалтирање 0,44 км СИПР 

2 Дел од локален пат с. Радибуш-
Којкарци 

Асфалтирање 0,5 км 2.543.401,00 

3 Локален пат во с. Герман Асфалтирање 0,887 км 7.000.000,00 

4 Дел од локален пат с. Радибуш-
Којкарци 

Асфалтирање 0,48 км СИПР 

5 Локален пат с. Ветуница-Пуцкина 
маала  

Асфалтирање 0,25 км 800.000,00 

6 Дел од локале пат с. Отошница-
Давидовци 

Тампонирање  775.365,00 

   Вкупно 11.118.766,00 

  

 По точката Ѓ се додава точка Е која гласи: 
 -Санирање и расчистување на локални патишта во сите населени места во општина 
Ранковце со машина скип по барање на граѓани.  

 Во делот РАСХОДИ се врши следната измена: вкупната сума 9.180.000,00 денари се 
заменува со 11.998.766,00 денари. 
 Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 

гласник на Општина Ранковце. 
 

Бр. 09-869/5                                                            Совет на Општина Ранковце  

15.07.2021 година                                                                Претседавач  
Ранковце                                                                         Моме Спасовски,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 Извештај за  

Самоевалуација на работата во Општинското основно  училиште  

„ Христијан Тодоровски  Карпош“- Ранковце 

 
1.Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештај за Самоевалуација на 

работата во Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски  Карпош“- 
Ранковце, донесен на 53-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден  

15.07.2021 година. 
 

2. Заклучокот за усвојување на Извештај за Самоевалуација на работата во 
Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“- 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.08-893/3                                                                           Општина Ранковце 

            16.07.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                              Ивица Тошевски,с.р. 

 



Бр.11  стр. 4 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  20 Јули   2021 година 

 
 

 

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

весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 29 од Статутот на 
Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05 , 4/10, 3/11, 
11/15 и 4/19), Советот на Општина Ранковце, на 53-та седница одржана на ден 

15.07.2021  година, донесе  
 

 
 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на Извештај за Самоевалуација на работата во 

Општинското основно  училиште „ Христијан Тодоровски  Карпош“- Ранковце 

за првото полугодие во учебната  2017/2018  година 
  

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за Самоевалуација на работата во Општинското 

основно  училиште „Христијан Тодоровски Карпош“- Ранковце, заведен под број 02-
376/1 од 14.06.2021 година. 00022-376/1 од 14.06.2021 годинапрвото полугодие во 

учебната  2017 
 

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

гласник на Општина Ранковце“. 
 

 
            Бр.09-869/6                                                                Совет на Општина Ранковце  

15.07.2021 година                                                                   Претседавач 

Ранковце                                                                         Моме Спасовски, 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 намера за реализација на проект со заем од 

Проектот за енергетска  ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за 

 потпишување на Иницијален договор 

 

 
1.Се прогласува Одлуката за намера за реализација на проект со заем од 

Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за 
потпишување на Иницијален договор, донесена на 53-та седница на Советот на 

Општина Ранковце одржана на ден 15.07.2021 година. 
 

2. Одлуката за намера за реализација на проект со заем од Проектот за 

енергетска ефикасност  во јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за потпишување на 
Иницијален договор, 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.11  стр. 5 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  20 Јули   2021 година 

 
Бр.08-893/4                                                                           Општина Ранковце 

            16.07.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                              Ивица Тошевски,с.р. 

 

 
 
Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа 

(„Сл. весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), член 4 од Законот за јавен 
долг („Сл. весник на РМ“ бр.62/05, 88/08, 35/11, 139/14 и 98/19), и член 36, став 1 точка 5 од 
Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 40 од 

Статутот на општина Ранковце („Сл. гласник на општина Ранковце“ број 09/05, 04/2010, 3/2011, 
11/2015, 4/19), Советот на Општина Ранковце на седница одржана на 15.07.2021 година 
донесе: 

 
О Д Л У К А 

За намера за реализација на проект со заем од  Проектот за енергетска ефикасност во 

јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за потпишување на Иницијален договор  
 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува намерата за реализација на проекти по пат на  долгорочно 
домашно задолжување на Општина Ранковце, кое ќе се оствари преку потпишување на 
Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со 

Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) финансиран со заем од 
Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, со цел финансирање на енергетски 
ефикасни активности во објекти (проекти): 

 
1. Замена на стари живини светилки со се фасонски дел и канделабри од системот 

за јавно осветлување со нови штедливи LED светилки со се фасонски дел низ 

сите населени места во Општина Ранковце и изработка на фотоволтаични 
системи за јавно осветлување и нивно повржување во мрежа ; и 

2. Изградба на фотонапонски панели за производство на електрична енергија со 

максимален инсталиран капацитет до 1 мегават на кровна конструкција на 
противпожарен дом на ТППЕ Ранковце во Општина Ранковце.  

Член 2 

По прифаќање на предложените проекти од страна на Министерството за финансии (ПСЕЕП 
единицата), се овластува Градоначалникот во име на Општина Ранковце да го потпише 
Иницијалниот договор согласно условите од Јавниот повик.  

 
Член 3 

Условите на задолжувањето ќе се утврдат по одобрувањето на проектите од страна на 

Министерството за финансии согласно условите наведени во Јавниот повик.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Ранковце“. 

 
 

Бр. 09-869/7                                                             Совет на Општина Ранковце  
15.07.2021 година                                                                Претседавач  
Ранковце                                                                          Моме Спасовски,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 

 

 

 

 

 



Бр.11  стр. 6 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ  20 Јули   2021 година 

 
З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Решението за давање согласност на Измена на Годишниот 

план за вработување во Јавното комунално претпријатие  

ЧИСТ ДЕН - Ранковце,  за 2021 година 

 
 

1.Се прогласува Решението за  давање согласност на Измена на Годишниот план 
за вработување во Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце,  за 2021 
година, донесено на 53-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден  

15.07.2021 година. 
 

2.Решението за давање согласност на Измена на Годишниот план за вработување 
во Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - 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.08-893/5                                                                           Општина Ранковце 

            16.07.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                               Ивица Тошевски,с.р. 

 
 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), член 23 став 1 алинеја 40 од 
Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05 , 

4/10, 3/11, 11/15 и 4/19) и член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,  27/16, 35/18 и 198/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20),  Советот на 
Општина Ранковце на 53-та седница одржана на ден 15.07.2021 година, донесе 

 

 
Р  Е  Ш  Е Н  И  Е 

За давање согласност на Измена на Годишниот план за вработување во 

Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце,  за 2021 година 

 

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

Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце, за 2021 година, изготвен од 
Директорот на Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце под број 01-
147/1 од 10.07.2021 година, и на Одлуката за измена на Годишниот план за 

вработување во  Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце, за 2021 
година на Управниот одбор бр.02-149/1 од 10.07.2021 година. 

2. Ова Решение  влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Ранковце“. 

 

            Бр.09-869/8                                                                Совет на Општина Ранковце  

15.07.2021 година                                                                   Претседавач 

Ранковце                                                                          Моме Спасовски, 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 Одлуката за неодобрување на финансиски средства 

 
 

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

53-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден  15.07.2021 година. 
 

2. Одлуката за неодобрување на финансиски средства, да се објави во „Службен 

гласник на Општина Ранковце“. 
  

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

 
 

Бр.08-893/6                                                                           Општина Ранковце 

            16.07.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                               Ивица Тошевски,с.р. 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), и член 23 став 1 точка 40 од 
Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05 , 

4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), а постапувајки по Барањето број 09-889/1 од 15.07.2021 
година, поднесено од организатори на Ромска вечер од ромската заедница во Општина 

Ранковце , Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на ден 15.07.2021 
година, донесе 

 

ОДЛУКА 
за неодобрување на финансиски средства 

 

Член 1 

Не  се одобруваат финансиски средства за организирање на прослава по повод 

светскиот ден на Ромите бидејки нема обезбедени средства во  Буџетот на Општина 
Ранковце за 2021 година. 

 
Член 2 

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

Општина Ранковце“. 
 

            Бр.09-869/9                                                               Совет на Општина Ранковце  

15.07.2021 година                                                                   Претседавач 

Ранковце                                                                         Моме Спасовски, 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 Одлука за одобрување на користење на фудбалско игралиште 

во Општина Ранковце 

 
 

1.Се прогласува Одлуката за одобрување на користење на фудбалско игралиште 
во Општина Ранковце, донесена на 53-та седница на Советот на Општина Ранковце 
одржана на ден 15.07.2021 година. 

 
2. Одлуката за одобрување на користење на фудбалско игралиште 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.08-893/7                                                                           Општина Ранковце 

            16.07.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                              Ивица Тошевски,с.р. 

 

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

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

Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05 , 
4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), а постапувајки по Барањето број 08-888/1 од 15.07.2021 

година, поднесено од организатори на Ромска вечер од ромската заедница во Општина 
Ранковце , Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на ден 15.07.2021 
година, донесе 

 

ОДЛУКА 
за одобрување на користење на фудбалско игралиште во Општина 

Ранковце 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува користење на фудбалското игралиште за 

организирање на прослава за одбележување на светскиот ден на Ромите од страна на 
ромската заедница во Општина Ранковце на ден 23.07.2021 година.  

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на 
Општина Ранковце“. 

 
            Бр.09-869/10                                                               Совет на Општина Ранковце 

15.07.2021 година                                                                   Претседавач 

Ранковце                                                                         Моме Спасовски, с.р.       
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С О Д Р Ж И Н А 
 

1. Заклучок за прогласување на Одлуката за именување на член во Управен одбор 

на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад “ЕКО 

ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК” Свети Николе . 

2. Одлуката за именување на член во Управен одбор на заедничко јавно 

претпријатие за регионално управување со отпад “ЕКО ИСТОК - 

СЕВЕРОИСТОК” Свети Николе 

3. Заклучок за прогласување на Програмата за изменување  и дополнување на 

Програмата за изградба, реконструкција, одржување  и заштита на локалната 

патна мрежа во Општина Ранковце за 2021 година 

4. Програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локалната патна мрежа во Општина Ранковце за 2021 година. 

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

Самоевалуација на работата во Општинското основно училиште „Христијан 

Тодоровски  Карпош“- Ранковце 

6. Заклучок за Усвојување на Извештај за Самоевалуација на работата во 

Општинското основно  училиште „Христијан Тодоровски Карпош“- Ранковце 

7. Заклучок за прогласување на Одлуката за намера за реализација на проект со 

заем од Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и 

овластување за потпишување на Иницијален договор 

8. Одлука за намера за реализација на проект со заем од Проектот за енергетска 

ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за потпишување на 

Иницијален договор 

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

Годишниот план за вработување во Јавното комунално претпријатие ЧИСТ 

ДЕН - Ранковце,  за 2021 година 

10. Решение за  давање согласност на Измена на Годишниот план за вработување во 

Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН - Ранковце,  за 2021 година 

11. Заклучок за прогласување на Одлуката за неодобрување на финансиски 

средства 

12. Одлука за неодобрување на финансиски средства 

13. Заклучок за Прогласување на Одлуката за одобрување на користење на 

фудбалско игралиште во Општина Ранковце 

14. Одлука за одобрување на користење на фудбалско игралиште во Општина 

Ранковце 

 

____________________________/__________________________________ 
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 ____________________________/__________________________________

_ 

 


