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* *  *

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа (
Службен весник на РМ бр.05/02) и член  39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о
9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлуката за

Измена на Одлуката бр. 08-883/1 од
25.06.2019 година за формирање
Комисија за процена на штета од
елементарни непогоди

Се објавува Одлуката за Измена на
Одлуката бр. 08-883/1 од 25.06.2019 година
за формирање Комисија за процена на
штета од елементарни непогоди,  донесена
на седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 28.06.2019
година.

Бр.08–913/2 Општина Василево
28.06.2019г. Градоначалник

Марјан Јанев с.р.

------------------------------------------

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локална самоуправа (
Службен весник на РМ бр.05/02) и член  21
став 1 точка 43  од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03,
8/06 о 9/10),а во согласност со член 143
став 1 од Законот за заштита и спасување
(Службен весник на РМ бр. 36/2004;
49/2004; 86/2008; 85/2009; 114/2009;
124/2010; 18/2011; 93/2012; 41/2014;
129/2015; 71/2016; 106/2016;
83/2018)Советот на Општина Василево на
својата седница одржана на ден 28.06.2019
година, донесе

О Д Л У К А
за Измена на Одлуката бр. 08-

883/1 од 25.06.2019 година за формирање
Комисија за процена на штета од

елементарни непогоди

Член 1
Од членoви на Комисија за процена

на штета од елементарни непогоди се
разрешуваат:

-Вучковски Ѓорѓи-земјоделски
техничар-Средно

-Стојан Тонев-земјоделски
техничар-Средно

Член 2
За членови на Комисија за процена

на штета од елементарни непогодисе
именуваат:

-Трајков Марјанчо-земјоделски инженер
(градинарство)-Више
-Миле Петров- дипломиран земјоделски
инженер-агроном

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

на донесувањето и истата да се објави во
“Службен  гласник на општина Василево.

Бр.08-913/1 Совет на општина Василево
28.06.2019г.                                    Претседател,
Василево Крсте Панев с.р.

--------------------------------------------------
Градоначалникот на општина

Василево, врз основа на член 50 од Законот
за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“бр.5/02), член 38 од Статутот на
Општина Василево, („Службен гласник на
ОВ“бр.04/03,08/06 и 09/10), а во врска со
член 11 од Уредбата за канцелариско
архивско работење („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 1/14) и член 14
од Упатството за начинот и техниката на
постапување со архивскиот и
документираниот материјал во
канцелариското и архивското работење
(Службен весник на Република Македонија“
бр.99/14), донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за определување на

документи/записи и предмети за водење
на попис

1.Се определува водење на попис
на документи/записи и предмети за 2019
година на:

-Барања за процена на штети за
с.Доброшинци

-Барања за процена на штети за
с.Нова Маала
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-Барања за процена на штети за
с.Висока Маала

2.Решението влегува во сила од
денот на неговото донесување, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина
Василево“.

Бр.03–2/2 Општина Василево
26.06.2019г. Градоначалник

Марјан Јанев с.р.

------------------------------------------


