
Бр.14  стр. 1 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ   29 Септември   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 давање согласност на Годишниот план за 

вработување во Oпштина Ранковце за 2022 година 

 

 

1.Се прогласува Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување 

во Oпштина Ранковце за 2022 година, донесена на 56-та седница на Советот на Општина 

Ранковце, одржана на ден 23.09.2021 година. 

 

2.Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување во општина 

Ранковце за 2022 година да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“. 

  

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

гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.08-1166/1                                                                           Општина Ранковце 

            27.09.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                               Ивица Тошевски, с.р. 

 

 

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

весник на Република Македонија“ бр. 05/2002), член 20-б став 2 од Законот за вработените 

во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 

27/2016, 35/2018 198/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.143/2019 и 14/2020  ) и член 23 став 1 алинеја 40  од Статутот општина Ранковце 

(„Службен гласник на Општина Ранковце бр.09/2005, 04/2010, 03/2011, 11/2015 и 4/2019 

г.), Советот на Општина Ранковце, на 56 – та седницата одржана на 23.09.2021 година, 

донесе 

 

ОДЛУКА 

за давање согласност на Годишниот план за вработување во Општина Ранковце за 

2022 година 

 

 

Член 1 

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во Општина Ранковце за 

2022 година заведен под деловоден број 08 – 1084/1 од 27.08.2021 година, донесен од 

Градоначалникот на општина Ранковце. 

 

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

општина Ранковце“. 

 

 

Бр.08-1139/4                                                                            Општина Ранковце 

            23.09.2021 година                                                                       Градоначалник 

             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 изменување и дополнување на Одлуката за 

основање на Центар за развој на Третиот-Североисточен плански регион број 03-1/1 

од 17.12.2008 година 

 

 

1.Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основање 

на Центар за развој на Третиот-Североисточен плански регион број 03-1/1 од 17.12.2008 

година, донесена на 56-та седница на Советот на Општина Ранковце, одржана на ден 

23.09.2021 година. 

 

2.Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Центар за 

развој на Третиот-Североисточен плански регион број 03-1/1 од 17.12.2008 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.08-1166/2                                                                        Општина Ранковце 

            27.09.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                               Ивица Тошевски, с.р. 

 

 

Врз основа на член 26 став 5, член 82 став 2, член 84 став 2 и член 86 став 1 од 

Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021) и член 

36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), 

Советот на општина Ранковце, на седницата одржана на ден 23.09. 2021 година, ја донесе 

следната 

 

Одлука 

За изменување и дополнување на Одлуката за основање на Центар за развој на 

Третиот-Североисточен плански регион број 03-1/1 од 17.12.2008 година 
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Член 1 

Во член 4 став 1 зборовите „ги врши следниве работи“ се заменуваат со зборовите 

„спроведува активности и реализира задачи поврзани со развојните приоритети на 

Третиот-Североисточен плански регион и тоа“. 

Во член 4 став 1 алинеа 3 на крајот на реченицата се додаваат зборовите зборовите 

„и предлог  - проекти за финансирање од Програмата за намалување на диспаритетите 

меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност“. 

Во член 4 став 1 алинеа 4 зборовите „најдоцна до 15-ти декември во тековната 

година до Бирото за регионален развој“ се заменуваат со зборовите „во законски 

определениот рок“. 

Во член 4 став 1 алинеа 11 зборовите „на граѓани“ се бришат. 

Во член 4 став 1 на почетокот на алинеа 13 се додаваат зборовите „ Изготвува, 

поднесува апликации и“. 

Во член 4 став 1 алинеа 15 по зборот „работење“ се додаваат зборовите „чиј 

составен дел е и Извештајот за финансиското работење на Центарот“, а зборот 

„доставува“ се заменува со зборот „поднесува“. 

Во член 4 став 1 алинеа 16 зборот „административни“ се заменува со зборовите 

„административно - технички“. 

Во член 4 став 1 по алинеа 16 се додаваат три нови алинеи 17, 18 и 19, кои гласат: 

,,-  Реализира активности за поттикнување на конкурентноста преку активна поддршка 

на приватниот сектор; 

- Изготвува и реализира проекти и договорени задачи и услуги за министерства и 

други државни институции и 

- Врши други активности за поттикнување на развојот на планскиот регион.“ 

 

Член 2 

Во член 5 став 1 зборот „раководител“ се заменува со зборот „директор“, а зборот 

„конкурс“ се заменува со зборот „оглас“ по кој се додаваат зборовите „во согласност со 

Законот за рамномерен регионален развој“. 

Во член 5 став 2 зборот „Раководителот“ се заменува со зборот „Директорот“,  а по 

зборот „мнозинство“ се додаваат зборовите „гласови од вкупниот број на членови со 

право на глас“. 

Во член 5 став 3 зборот „раководителот“ се заменува со зборот „директорот“. 

 

 Член 3 

Членот  6  се менува и гласи: 

„За директор на Центарот, може да биде избрано лице кое ги исполнува условите 

утврдени во Законот за рамномерен регионален развој. 

Мандатот на директорот му престанува во случаите утврдени со Законот за 

рамномерен регионален развој. 

Директорот може да биде разрешен и пред истекот на мандатот во согласност со 

Законот за рамномерен регионален развој.  

Во случај кога не е избран директор на Центарот или предвреме му престанал 

мандатот, Советот за развој на планскиот регион именува вршител на должноста директор 

на Центарот се до изборот на нов директор, без јавен оглас, од редот на вработените во 

Центарот. 

Вршителот на должноста директор ги има сите права и обврски на директор на 

Центарот.“ 
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Член 4 

 Членот  7  се менува и гласи: 

„Директорот на Центарот: 

- го претставува и застапува Центарот,  

- управува со имотот на Центарот и е потписник на сметката на Центарот, 

- го предлага годишниот финансиски план и завршната годишна сметка на Центарот 

и завршните годишни сметки на проектите на Центарот, 

- донесува Правилник за систематизација на работни места во стручната служба 

на Центарот, по претходно позитивно мислење од Советот за развој на Третиот-

Североисточен плански регион, 

- раководи со стручната служба на Центарот, 

- ги предлага на Советот за развој на планскиот регион: програми, проекти, извештаи 

и останатите документи кои се изготвуваат од страна на Центарот, а треба да се 

усвојат од страна на Советот за развој на планскиот регион, 

- раководи со процесот на следење на спроведувањето на Програмата за развој на 

Третиот-Североисточен плански регион, 

- раководи и ги координира активностите поврзани со спроведувањето на 

Програмата на Министерството за локална самоуправа од Законот за рамномерен 

регионален развој, од надлежност на Центарот,  

- раководи со изработката на Предлог-проектите за развој на планскиот регион, 

- раководи со процесот на спроведување на одобрените проекти за развој на 

планскиот регион, 

- иницира и воспоставува соработка со други надлежни државни органи и со 

донаторски организации кои поддржуваат проекти за развој на Третиот-

Североисточен плански регион и на општините што влегуваат во неговиот состав, 

- обезбедува правилно и  законито користење, одржување и  заштита на имотот на 

Центарот и 

- врши други работи утврдени со закон и други работи  поврзани со активностите на 

Центарот.“ 

 

 Член 5 

 Членот  8  се менува и гласи: 

„Центарот има стручна служба, која се организира во сектори и одделенија. 

Одлуката за организација на стручната служба на Центарот ја донесува Советот за 

развој на Третиот-Североисточен плански регион на предлог на директорот на Центарот. 

Правата, обврските и одговорностите на вработените во стручната служба на 

Центарот се уредуваат во согласност со Законот за работни односи и истите немаат статус 

на административни службеници. 

Платата на директорот на Центарот ја утврдува Министерот за локална самоуправа 

по претходна согласност од Владата. 

Бројот на вработени службеници во Центарот и нивните плати ги определува 

Советот за развој на Третиот-Североисточен плански регион.“ 

 

Член 6 

 Во член 9 став 1 зборот „раководителот“ се заменува со зборот „директорот“. 

 Во член 9 став 2 по зборот „Центарот“ се додаваат зборовите „за следната 

календарска година“. 
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 Во член 9 ставот 5 се менува и гласи: 

,,По истекот на 3 (три) месеци Советот за развој на Третиот-Североисточен плански 

регион мора да го усвои Финансискиот план на Центарот.“ 

 

Член 7 

Членот 11 се менува и гласи: 

 

Општините кои влегуваат во состав на Третиот-Североисточен плански регион, кои 

се крајни корисници на проекти за развој на планскиот регион, исплаќаат средства во 

висина до 15% од проектната (пресметковна) вредност на одобрен проект на Центарот за 

реализација и имплементација на проектот. 

Основните критериуми за висината на средствата за проектите исплатени од 

општините кон Центарот од ставот 1 на овој член се утврдени во Законот за рамномерен 

регионален развој. 

 Поблиските критериуми за висината на средствата за исплата за Центарот од ставот 

1 на овој член ги пропишува министерот за локална самоуправа. 

Средствата од ставот 1 на овој член општините, ги префрлаат на сметка на 

Центарот, пред започнување на постапката за јавна набавка, најдоцна во рок од 30 дена од 

денот на потпишување на договорот за реализација на проектот кој Бирото за регионален 

развој го склучува со Центарот.  

Општините кои нема да ги исплатат средствата од ставот 1 на овој член, го губат 

правото на користење на средствата, при што Центарот ќе ги наплати договорените 

средства од доделените средства за реализација на проектот, а преостанатите средства  ќе 

бидат распределени за финансирање на проекти од листата на позитивно оценетите 

проекти.“ 

 

Член 8 

Во член 12 став 1 зборот „Раководителот“ се заменува со зборот „Директорот“, а по 

зборовите „за работа на Центарот“ се става запирка и се додаваат зборовите „кој е 

составен дел на годишниот извештај за работењето на Центарот“. 

Член 9 

Во член 13 став 1 зборот „раководителот“ се заменува со зборот „директорот“. 

 

Член 10 

 Членот 16 се менува и гласи гласи: 

 „Заради имплементација на член 31 од Законот за рамномерен регионален развој, 

Министерот за локална самоуправа и директорот на Центарот склучуваат договор за 

соработка за тековната година, а Градоначаниците на општините од Третиот-

Североисточен плански регион и директорот на Центарот склучуваат договор за 

дополнителни средства за кофинансирање на задачите и активностите на Центарот за 

тековната година.“  

 

Член 11 

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

гласник на општина Ранковце“). 

 

 

Број 09-1139/5                                                Совет на Општина Ранковце 
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23.09. 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 Решението за давање согласност на Одлуката за утврдување на 

тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на Јавното комунално 

претпријатие ЧИСТ ДЕН -Ранковце за регулиран период 2022-2024 година 

 
 

1.Се прогласува Решението за давање согласност на Одлуката за утврдување на 

тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на Јавното комунално 

претпријатие ЧИСТ ДЕН -Ранковце за регулиран период 2022-2024 година, донесено на 

56-та седница на Советот на Општина Ранковце, одржана на ден 23.09.2021 година. 

 

2.Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за 

снабдување со вода за пиење или водоснабдување на Јавното комунално претпријатие 

ЧИСТ ДЕН -Ранковце за регулиран период 2022-2024 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.08-1166/3                                                                        Општина Ранковце 

            27.09.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                               Ивица Тошевски, с.р. 

 

 

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

Република Македонија“ бр. 05/02), член 13 став 12 од Законот за утврдување на цени на 

водни услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/2016 ) и член 23 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 56-та седница одржана на ден 

23.09.2021 година, донесе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со 

вода за пиење или водоснабдување на Јавното комунално претпријатие ЧИСТ 

ДЕН -Ранковце за регулиран период 2022-2024 година 
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1. Со ова Решение се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за  

снабдување со вода за пиење или водоснабдување на Јавното комунално претпријатие 

ЧИСТ ДЕН -Ранковце за регулиран период 2022-2024 година  бр.02-208/1 од 15.09.2021 

година, донесена од Управниот одбор на Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН-

Ранковце. 

 

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

„Службен гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

            Бр.09-1139/6                                                                Совет на Општина Ранковце 

            23.09.2021 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 Решението за давање согласност на Одлуката за утврдување на 

тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на Јавното комунално 

претпријатие ЧИСТ ДЕН -Ранковце за регулиран период 2022-2024 година 

 
 

1.Се прогласуваРешението за давање согласност на Одлуката за утврдување на 

тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на Јавното комунално 

претпријатие ЧИСТ ДЕН -Ранковце за регулиран период 2022-2024 година, донесено на 

56-та седница на Советот на Општина Ранковце, одржана на ден 23.09.2021 година. 

 

2.Решението за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за 

собирање и одведување на урбани отпадни води на Јавното комунално претпријатие 

ЧИСТ ДЕН -Ранковце за регулиран период 2022-2024 годинада 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.08-1166/4                                                                           Општина Ранковце 

            27.09.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                               Ивица Тошевски, с.р. 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 05/02), член 13 став 12 од Законот за утврдување на цени на 

водни услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/2016 ) и член 23 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 56-та седница одржана на ден 

23.09.2021 година, донесе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и 

одведување на урбани отпадни води на Јавното комунално претпријатие ЧИСТ 

ДЕН -Ранковце за регулиран период 2022-2024 година 

 

 

1. Со ова Решение се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за 

собирање и одведување на урбани отпадни води на Јавното комунално претпријатие 

ЧИСТ ДЕН -Ранковце за регулиран период 2022-2024 година  бр.02-207/1 од 15.09.2021 

година, донесена од Управниот одбор на Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН-

Ранковце. 

 

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

„Службен гласник на Општина Ранковце“. 

 

 

            Бр.09-1139/7                                                              Совет на Општина Ранковце 

            23.09.2021 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 Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на Ј.К.П. 

ЧИСТ ДЕН-Ранковце за 4, 5 и 6 месец од 2021 година 

 
 

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

ДЕН-Ранковце за 4, 5 и 6 месец од 2021 година, донесен на 56-та седница на Советот на 

Општина Ранковце, одржана на ден 23.09.2021 година. 

 

2.Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН-Ранковце 

за 4, 5 и 6 месец од 2021 година 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.08-1166/5                                                                           Општина Ранковце 

            27.09.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                               Ивица Тошевски, с.р. 

 
 

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

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

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

Општина Ранковце, на седницата одржана на ден 23.09.2021 година, донесе  

 

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на Извештајот за работа на Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН – Ранковце, за 4, 5 и 6 

месец од 2021 година 

 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа на Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН – Ранковце, за 4, 5 и 6 

месец од 2021 година, усвоен од  Управниот одбор на Ј.К.П.ЧИСТ ДЕН – Ранковце на 

седницата одржана на ден 15.09.2021 година. 

 

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

Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.09-1139/8                                               Совет на Општина Ранковце 

23.09.2021 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 Заклучокот за усвојување на Финансиски извештај за работа на 

Ј.К.П ЧИСТ ДЕН –Ранковце, за 4, 5 и 6 месец од 2021 година 

 
 

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

Ј.К.П ЧИСТ ДЕН –Ранковце, за 4, 5 и 6 месец од 2021 година, донесен на 56-та седница на 

Советот на Општина Ранковце, одржана на ден 23.09.2021 година. 

 



Бр.14  стр. 10 ,,Службен гласник на Општина Ранковцеʻʻ   29 Септември   2021 година 

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

–Ранковце, за 4, 5 и 6 месец од 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.08-1166/6                                                                           Општина Ранковце 

            27.09.2021 година                                                                    Градоначалник 

            Ранковце                                                                               Ивица Тошевски, с.р. 

 

 

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

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

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

Општина Ранковце, на седницата одржана на ден 25.06.2021 година, донесе  

 

 

З А К Л У Ч О К 

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

за 4, 5 и 6 месец од 2021 година 

 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Финансиски извештај за работа на Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН – Ранковце, 

за 4, 5 и 6 месец од 2021 година, усвоен од  Управниот одбор на Ј.К.П.ЧИСТ ДЕН – 

Ранковце на седницата одржана на ден 15.09.2021 година, по добиено позитивно мислење 

од Надзорен одбор на Ј.К.П.ЧИСТ ДЕН – Ранковце. 

 

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

Општина Ранковце“. 

 

 

Бр.09-1139/9                                            Совет на Општина Ранковце 

23.09.2021 година                                                         Претседател                                         

Ранковце                                                                 Горан Младеновски, с.р.   
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С О Д Р Ж И Н А 

 

1. Заклучок за прогласување на Одлуката за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во Oпштина Ранковце за 2022 година 

2. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во Oпштина 

Ранковце за 2022 година 

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

Одлуката за основање на Центар за развој на Третиот-Североисточен плански 

регион број 03-1/1 од 17.12.2008 година 

4. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Центар за 

развој на Третиот-Североисточен плански регион број 03-1/1 од 17.12.2008 

година 

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

утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на 

Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН -Ранковце за регулиран период 

2022-2024 година 

6. Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за 

снабдување со вода за пиење или водоснабдување на Јавното комунално 

претпријатие ЧИСТ ДЕН -Ранковце за регулиран период 2022-2024 година 

7. Заклучок за прогласување на Решението за давање согласност на Одлуката за 

утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на 

Јавното комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН -Ранковце за регулиран период 

2022-2024 година 

8. Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за 

собирање и одведување на урбани отпадни води на Јавното комунално 

претпријатие ЧИСТ ДЕН -Ранковце за регулиран период 2022-2024 година 

9. Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за 

работа на Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН-Ранковце за 4, 5 и 6 месец од 2021 година 

10. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на Ј.К.П. ЧИСТ ДЕН-

Ранковце за 4, 5 и 6 месец од 2021 година 

11. Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансиски 

извештај за работа на Ј.К.П ЧИСТ ДЕН –Ранковце, за 4, 5 и 6 месец од 2021 

година 

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

ДЕН –Ранковце, за 4, 5 и 6 месец од 2021 година 

 

_______________________________________/__________________________________ 

 


