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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за настаната штета од 
природна непогода (град) во Општина 

Могила 
 
 

1. Објавувам Одлука за настаната штета 
од природна непогода (град) во 
Општина Могила, донесено на 
седница на Совет на Општина 
Могила, одржана на 13.06.2022 
година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-444/1      Општина Могила 

14.06.2022 година        Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски  

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од законот за Локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" 
бр.05/2002) во согласност со член 2  и член 
11 од Законот за заштита и спасување 
(Службен весник на Република Македонија 
бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 
129/15, 71/16, 106/16, 83/2018 и "Службен 
весник на Република Северна Македонија" 
бр.215/2021) и член 22-а став 1 точка 47 од 
Статутот на општина Могила (Службен 
Гласник на Општина Могила бр.05/2006, 
12/2011, 08/2013, 05/2021 и 03/2022). 
Советот на општина Могила на седницата 
одржана на ден 13.06.2022 година, донесе: 

О Д Л У К А 

За настаната штета од природна непогода 
(град) во Општина Могила 

 

Член 1 

Советот на Општина Могила донесе 
Одлука дека на ден 29.05.2022 и 06.06.2022 
година имаше настанато природна непогода 
(град) во  населените места во Општина 
Могила (с.Свето Тодори, с.Трап, с.Будаково, 
с.Ношпал, с.Добрушево, с.Трновци, 
с.Мусинци, с.Долна Чарлија, с.Алинци и 
с.Дедебалци), каде што има сторено 
материјална штета врз земјоделските 
култури.  

Член 2 

За утврдување на штетата која е 
настаната како резултат од градот  
Комисијата за процена на штета од природни 
непогоди и други несреќи бр.08-437/6 од 
13.06.2022 година, во законски рок  да 
направи увид и да ја утврди штетата по секое 
поднесено барање од граѓаните. 
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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 . 

Член 4 

Се задолжува Комисијата за процена 
и утврдување на висина на штета настаната 
од природни непогоди – град, по завршената 
работа да изготви извештај и истиот да го 
достави до Градоначалникот на Општина 
Могила и Советот на Општина Могила. 

Член 5 

За пријавување на штетите од градот 
да бидат известени граѓаните каде што 
имало паднато град за да достават барања за 
проценка на штета до Комсијата за проценка 
на штети од природни непогоди во Општина 
Могила.                                                   

Член 6 

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

 

Бр.08-437/5                          Општина Могила                                                                                    
13.06.2022 година      Најстар член на Советот                                                                                      

                                    Златко Шурбевски     
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за формирање 
Комисија за процена на штета од природни 

непогоди и други несреќи 
 
 

1. Објавувам Одлука за формирање 
Комисија за процена на штета од 
природни непогоди и други несреќи, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 13.06.2022 
година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Могила”. 

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-444/2    Општина Могила  

14.06.2022 година      Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 

                       

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа  
(“Службен весник на Република Македонија ” 
бр.5/2002), а во согласност со член 143 став 1 
од Законот за заштита и спасување  
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 
129/15, 71/16, 106/16, 83/18 и "Службен 
весник на Република Северна Македонија" 
бр.215/21) и член 22-а  став 1 точка 42 од 
Статутот  на Општина  Могила ("Службен 
гласник на Општина Могила" бр.05/2006, 
12/2011, 08/2013, 05/2021 и 03/2022), 
Советот на Општина Могила на седницата 
одржана на ден 13.06.2022 година, донесе: 

О Д Л У К А 

За формирање Комисија за процена на 
штета од природни непогоди и други 

несреќи 

Член 1 

Се формира Комисија за утврдување 
и проценка на штета на граѓани што 
претрпеле штета од настанато штетно 
дејствие на подрачјето на Општина Могила, 
во состав: 

Претседател: Петар Трајковски – 
Агенција за поттикнување на развојот на 
земјоделството - Битола 

Членови: 

1. Златко Пресилски – Министерство за 
земјоделство, шумарство и 
водостопанство ПЕ Битола 

2. Габриела Стојановска – Дипломиран 
правник 

3. Андријана Ивановска Андреевска – 
Дипломиран правник 

4. Благојче Стефановски – Агроном 
5. Маргарита Груевска – Советник 
6. Гоце Кековски – Советник 
7. Петар Христовски – Советник 
8. Благојче Крстевски – Советник 
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9. Дијана Јаневска Букалевска – 

Советник 
10. Габриела Козаровска – Советник 
11. Моника Мицевска – Советник 
12. Николче Велјановски – Советник 
13. Андреа Анѓелевска – Советник 
14. Златко Шурбевски – Советник 
15. Борче Бучински – Советник  

Член 2 

Комисијата за процена на штета од 
природни непогоди и други несреќи има за 
цел и задача да ја процени и утврди видот и 
големината на штетата како бројчано и со 
вредносни показатели, да се утврди бројот 
на домаќинствата и лица зафатени со 
природната непогода. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата да се објави во 
“Службен  гласник на Општина Могила”. 

 

Бр.08-437/6                              Општина Могила                                                                                 

13.06.2022 година      Најстар член на Советот 

                                                   Златко Шурбевски                                                                                      
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СОДРЖИНА 

БРОЈ 8/2022 

1. Заклучок за објавување Одлука за настаната штета од природна непогода 
(град) во општина Могила; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување Одлука за формирање Комисија за процена на 
штета од природни непогоди и други несреќи; 

Стр.4 


