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За утврдување на штетата која е
настаната како резултат од непогодата
(пороен дожд и град), Комисијата за
процена на штета од елементарни непогоди,
во законски рок да направи увид и да ја
утврди штетата по секое поднесено барање
од граѓаните.
Член 3
Комисијата при извршување на
својата работа е должна да постапува во
согласност со прописите за заштита и
спасување и Единствената методологија за
процена на штетите од елементарни и други
непогоди .

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
РЕШЕНИЕ
За
настаната
штета
од
елементарна непогода
во Општина
Василево

Член 4
Се задолжува Комисијата за
процена на штета од елементарни непогоди
(пороен дожд и град), по завршената работа
да изготви извештај и истиот да го достави
до Градоначалникот на Општина Василево
и Советот на Општина Василево.

Се објавува Одлука за настаната
штета од елементарна непогода
во
Општина Василево, донесена на седница
на Советот на Општина Василево, одржана
на ден 25.06.2019 година.
Бр.08-882/2
25.06.2019 г.
Василево

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Член 5
За пријавување на штетите од
настанатата непогода (пороен дожд и град)
да бидат известени граѓаните каде што
имало непогода за да достават барања за
проценка на штета до Комисијата за
процена на штета од елементарни непогоди
во Општина Василево.

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

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 2 и
член 11 став 3 од Законот за заштита и
спасување (Службен весник на РМ бр. 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 25.06.2019
година, донесе

Член 6
Одлуката влегува во сила со денот
на донесувањето и истата ќе се објави во
Службен гласник на општина Василево.
Бр. 08-882/1
25.06.2019 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

ОДЛУКА
За настаната штета од елементарна
непогода во Општина Василево

Василево (Службен гласник на ОВ
бр. 4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на
Општина Василево донесе

Член 1
Советот на општина Василево
донесува Одлука дека на ден 24.06.2019
година имаше настанатата елементарна
непогода (пороен дожд и град) во
населените места во Општина Василево
(с.Доброшинци, с.Нова Маала и с.Висока
Маала), каде што има сторено штета врз
земјоделските култури.
Член 2

РЕШЕНИЕ
За формирање Комисија за
процена на штета од елементарни
непогоди
Се објавува Одлука за формирање
Комисија за процена на штета од

2

Br.09

25 јуни 2019 г.

Службен glasnik na Op[tina Vasilevo

елементарни непогоди,
донесена на
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 25.06.2019 година.

Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето и истата да се објави во
“Службен гласник на општина Василево

Бр.08-883/2
25.06.2019 г.
Василево

Бр. 08-883/1
25 .06.2019 г
Василево

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

--------------------------------------** *

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 25.06.2019
година, донесе

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

ОДЛУКА
За формирање Комисија за
процена на штета од елементарни
непогоди

РЕШЕНИЕ
За определување на надоместок
на претседателот и на членовите на
Комисијата за процена на штета од
елементарни непогоди

Член 1
Се формира Комисија за
утврдување и проценка на штета на граѓани
што претрпеле штета од настанато штетно
дејствие на подрачјето на општина
Василево , во состав:

Се објавува Одлука за формирање
Комисија за определување на надоместок
на претседателот и на членовите на
Комисијата за процена на штета од
елементарни непогоди,
донесена на
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 25.06.2019 година.

Претседател: Павле Горгиев-дипломиран
земјоделски инженер-агроном
Членови:
1.Љубинка Делева- дипломиран
земјоделски инженер-агроном
2.Цонев Никола- земјоделски инженерВишо
3.Вучковски Ѓорѓи-земјоделски техничарСредно
4.Стојан Тонев-земјоделски техничарСредно

Бр.08-884/2
25.06.2019 г.
Василево

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

Член 2
Комисијата за процена на штета има
за цел и задача да ја процени и утврди
видот и големината на штетата бројчано и
со вредносни показатели.

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), Советот на Општина Василево
на својата седница одржана на ден
25.06.2019 година, донесе

Член 3
Комисијата за процена на штета од
елементарни непогоди има мандат од 2
години од денот на формирањето.
Член 4

ОДЛУКА
За определување на надоместок на
претседателот и на членовите на
Комисијата за процена на штета од
елементарни непогоди
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Член 1
Се определува надоместок
претседателот и на
членовите
Комисијата за процена на штета
елементарни непогоди и тоа:

на
на
од

-на претседателот по 1.000 денари
дневница и
-на членовите по 1.000 денари дневница.
Член 2
Надоместокот на претседателот и
членовите на Комисијата ќе се исплати од
Буџетот на Општина Василево.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Василево“.
Бр. 08-884/1
25 .06.2019 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *
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