Ф 8.3/2-41
Општина Велес

До
Општина Велес
Комисија за утврдување на процена на
штета од елементарни непогоди

ПРИЈАВА
за настаната штета од елементарни непогоди

Од __________________________________________ ул. ______________________________
(име, татково име и презиме)

од ___________________________________ со ЕМБ _________________________________
( град, село)

Контакт телефон: _______________________
Во врска со настанатата штета од ______________________на ден ________20___ година
(вид на елементарна непогода : пожар, поплава и др)

во _________________________, Општина Велес.
ПРИЈАВУВАМ настаната штета на следниот имот:
I.

НЕДВИЖЕН ИМОТ ( објект или земја ):

1. ________________________________ со површина од _______ м2 _________________________
( објект или земјиште )

( култура )

КП бр. _________ , место викано ________________, КО ______________
на кој се настанати следните оштетувања: __________________________________________
(да се наведе оштетеноста-целосна или делумна)

2. ____________________, со површина од _______м2, ________________
( објект или земјиште)

(култура)

КП бр. _________ , место викано ________________, КО ______________
на кој се настанати следните оштетувања: __________________________________________
(да се наведе оштетеноста-целосна или делумна

3.__________________________ , со површина од ______м2 КПбр______,
( да се наведе култура)

место викано ____________________ КО ___________________ на кој се
настанати следните оштетувања: __________________________________________________
(да се наведе оштетеноста-целосна или делумна)
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II.

ДВИЖЕН ИМОТ: ( машини или друго )

1. _______________________________,произведена или набавена______ год,
(машина,опрема или друго)

На кој-а се настанати сл.оштетувања: ___________________________________________
(да се наведе оштетеноста-целосна или делумна)

2. ______________________________,произведена или набавена________ год,
(машина,опрема или друго)

На кој-а се настанати сл.оштетувања: ___________________________________________
(да се наведе оштетеноста-целосна или делумна)

III.

ЖИВА СТОКА

1. _____________________________, бр. __________________________,
( да се наведе каква стока )

( да се наведе број на грла )

За која ја поседувам сл. документација ___________________________________________
(каква документација-ветеринарна потврда или пасош)

2. _____________________________, бр. __________________________,
( да се наведе каква стока )

( да се наведе број на грла )

За која ја поседувам сл. документација ___________________________________________
(каква документација-ветеринарна потврда или пасош)

IV.

ДРУГИ ВИДОВИ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Во прилог ги поднесувам следните документи :
1. Имотен или поседовен лист ( задолжително )
2. Документ за машина или опрема
___________________________
(да се наведе кои)

3. Документи за жива стока ( задолжително )
__________________________
( да се наведе кои )

4. Друго:
__________________________
Место и дата:
__________________

Подносител:
_____________________

*Општина Велес ги применува начелата за заштита на личните податоци, согласно Законот за заштита на личните
податоци (Сл.Весник на РМ број 7/05 и 103/8)
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