
      БРОЈ  11           КOЧАНИ,  03  АВГУСТ  2021 ГОДИНА          ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

Службен гласник на Општина Кочани бр. 11/2021

 Врз основа на членот 50 став 1, 
точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина 
Кочани на 03.08.2021 година донесе

З А К Л У Ч О К
за објавување на актите донесени на 

вонредна седница на Советот на Општина 
Кочани одржана на 03.08.2021 година

I.

 Ги објавувам актите донесени на 
вонредна седница на Советот на Општина 
Кочани одржана на 03.08.2021 година, и тоа:
 1. Решение за формирање 
стручна комисија за процена на штети 
предизвикани од елементарна непогода 
(пожари) на подрачјето на општина Кочани, 
Бр.09-1903/1
 2. Одлука за измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Кочани за 2021 година, Бр.09-
1904/1

II.

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

Бр. 08-1909/1
03.08.2021 година

К о ч а н и

Градоначалник
на Општина Кочани,

Николчо Илијев



 Врз основа на членот 143, став 1, 
алинеја 2 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 
Кочани на вонредна седница одржана на 
03.08.2021 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за формирање стручна комисија за процена 

на штети предизвикани од елементарна 
непогода (пожари) на подрачјето на 

општина Кочани

I.

 Се формира стручна комисија 
за процена на штети предизвикани од 
елементарна непогода (пожари) на 02 и 03 
август 2021 година на подрачјето на општина 
Кочани, во состав од:
 1. Драги Илијевски – општинска 
администрација на Општина Кочани, 
претседател;
 2. Никола Давитков – општинска 
администрација на Општина Кочани, член и 
 3. Марјанчо Јованов – општинска 
администрација на Општина Кочани, член.
      

II.

 Стручната комисија од точка I. на ова 
Решение има обврски:
 – да изврши процена и утврдување 
на висината на штетите настанати од 
елементарната непогода (пожари) на 02 
и 03 август 2021 година на подрачјето на 
општина Кочани, согласно Единствената 
методологија за процена на штетите од 
елементарни и други непогоди,
 – во својата работа при процена 
на штетите да ја применува Единствената 
методологија за процена на штетите од 
елементарни и други непогоди, Законот за 

заштита и спасување и другите законски и 
подзаконски прописи што ја уредуваат оваа 
материја,
 – да соработува со надлежни 
државни органи, научно-стручни 
институции, а по потреба да ангажира 
и стручни лица (проценители, експерти, 
претставници на осигурителни друштва 
и др.) од соодветната област каде се врши 
проценка на штети,
 – да изгови извештај во вид 
на елаборат за проценетите штети на 
подрачјето на општина Кочани во рок од 60 
дена од денот на настанот на непогодата,  и
 – да врши и други работи 
согласно Законот за заштита и спасување, 
Единствената методологија за процена на 
штетите од елементарни и други непогоди и 
други законски и подзаконски прописи што 
ја уредуваат оваа материја.

III.

 Извештајот во вид на елаборат 
за проценетите штети на подрачјето на 
општина Кочани да се достави до Советот 
на Општина Кочани на разгледување и 
усвојување.
 Усвоениот Извештај во вид на 
елаборат за проценетите штети да се 
достави до Комисија за процена на штети 
формирана од Владата на Република Северна 
Македонија.

IV.

 На ангажираните стручни лица 
(проценители, експерти, пртставници на 
осигурителни друштва и др.), согласно 
ставот 1, алинеја 3 од точката II. на ова 
Решение, за нивната работа, Општина 
Кочани ќе им исплати надомест од Буџетот 
на Општина Кочани.

V.

 Решението влегува во сила со денот 
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на донесувањeто, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1903/1
03.08.2021 година

К о ч а н и

Претседател  на
Советот на Општина Кочани,

Томе Солевски



Член 2

 Оваа одлука влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1904/1
03.08.2021 година

К о ч а н и

Претседател  на
Советот на Општина Кочани,

Томе Солевски
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Службен гласник на Општина Кочани бр. 11/2021

Стр.5                                03 Август 2021

 1. Решение за формирање стручна 
комисија за процена на штети предизвикани 
од елементарна непогода (пожари) на 
подрачјето на општина Кочани, Бр.09-1903/1

Стр. 2

 2. Одлука за измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на Општина Кочани 
за 2021 година, Бр.09-1904/1

Стр. 4

СОДРЖИНА


