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393. 
Врз основа на член 63 и 64 став 2, а во врска 

со став 1 точка 5 и став 2 од член 59 од Законот 
за избор и отповикување на пратеници и одборници, 
претседателот на Собранието на СРМ, на 7 јуни 
1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ 

ИЗБОРИ 
I 

Во изборната единица број 11 општина Маке-
донски Брод се распишуваат дополнителни избори 
за избор на еден пратеник во Собранието на СРМ. 

II 
Дополнителните избори ќe се одржат на 25 јули 

1991 година 
III 

За спроведување на ова решение се грижи Ре-
публичката изборна комисија. 

IV 
Решението влегува во сила со денот на неговото 

донесување. 
V 

Решението ,ќе се објави во ,.Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Стојан Андов, с. р 

Бр. 08-2394 
7 јуни 1991 година 

Скопје 

394, 
Врз основа на член 37-а од Законот за градеж 

ното земјиште („Службен весник на СРМ“ бр 10/79 
181/89 и 21/91), Владата на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба поблиску се пропишуваат усло-

вите, начинот и постапката за доделување на градеж-
но земјиште. 

И. УСЛОВИ И НАЧИН НА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 2 
Во зависност од видот и намената на објектот, 

градежното земјиште се доделува со непосредна спо-
годба, со јавно наддавање и со конкурс, што се .утвр-
дува со Програмата за уредување на градежното зем-
јиште. 

1. Доделување на градежно земјиште 
со непосредна спогодба 

Член 3 
Градежното земјиште со непосредна спогодба се 

доделува: 
— за изградба па објекти за потребите на Ре-

публиката и на општината (објекти за потребите. на 
одбраната, државната безбедност, цивилната зашти-
та, комунални објекти, јавни објекти од општ инте-
рес и сл.); 

— за изградба на станбени и други објекти во 
случај на елементарни непогоди од поголем обем 
(земјотрес, пожар, поплава и сл.); 

— изградба на индустриски и други стопански 
кодшлекси; 

— за изградба на станбени и деловни згради на 
лица чии недвижности се одземаат во постапката за 
уредување на градежното земјиште; 

— за изградба на семејни станбени згради однос-
но деловни згради на поранешниот сопственик за кој 
е земена обврска во спогодбата за определување на 
надоместокот за i одземената недвижност; и 

— кога и на повторното јавно наддавање или на 
повторниот конкурс не се јавиле заинтересирани фи-
зички и правни лица. 

Со непосредна спогодба се доделува градежно 
земјиште и за.-

— дооформување на градежни парцели; 
— за изграден објект со градежна документаци 

ја, за кој не е извршено доделување на земјиштето. 
Член 4 

По исклучок од членот 3 на оваа уредба со не-
посредна спогодба може да се додели градежно зем-
јиште на физичко лице за изградба на 061'екти за-
ради посебни околности сврзани со физичкото лице 
(инвалидност, здравствена состојба, посебни заслуги 
и сл.), како и на правни лица во случај на итна пот-
реба за изградба на објекти заради отстранување на 
позначителна материјална штета 

Во случаите од став 1 на овој член доделување-
то на земјиштето се врши по прибавена согласност 
од Владата на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

2. Доделување на градежно земјиште 
со јавно наддавање 

Член 5 
Градежно земјиште со јавно наддавање се до-

делува: 
— за изградба на објекти наменети за продаж-

ба или за давање под закуп; и 
— за изградба на објекти за кои не се доделува 

градежно земјиште со непосредна спогодба и со 
конкурс. 

3. Доделување на градежно земјиште со конкурс 

Член 6 
Градежно земјиште се доделува со конкурс на, 

физички и правни лица за изградба на објекти под 
следниве услови и тоа: 

1) За изградба на семејни станбени згради 
Член 7 

Учесниците на конкурсот треба да ги исполну-
ваат следниве услови: 

1. Да се државјани на СР Македонија,-
2. Да се жители во местото каде што се доделу-

ва градежното земјиште,- и 
3. Да имаат седиште во местото каде што се до-

делува градежното земјиште преку станбената зад-
руга при што бројот на задругарите да не е помал 
од становите во станбената зграда што треба да сб, 
гради како и да немаат станбена зграда или стан во 
сопственост. 

Покрај условите од ставот 1 на овој член во 
конкурсот може да се утврдат и следниве посебни 
усл“ови: 
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1. на учесникот да му се одзема градежно зем-
јиште; и 

2. учесникот да нема стан во сопственост. 

2) За изградба на деловен простор 

Член 8 
Учесниците на конкурсот треба да ги исполну-

ваат следниве услови: 
— да се државјани на СР Македонија; 
— да се жители во местото каде што се доделу-

ва земјиштето; 
— да вршат стопанска или професионална деј-

ност со личен труд, а /немаат деловна зграда или де-
ловна просторија во сопственост. 

Член 9 
Кога повеќе учесници на конкурсот исполнуваат 

исти услови, земјиштето се доделува со јавно над-
давање помеѓу тие учесници. 

3) Доделување на градежно земјиште на странски 
правни и физички лица 

Член 10 
На странското физичко и правно лице што има 

право на користење на градежното земјиште утврде-
но со сојузен закон градежното земјиште му се до-
делува на начин и постапка утврдени со оваа ,уредба. 

III. ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ 

Член 11 
Доделувањето на градежното земјиште го врши 

Министерството за финансии. 1 

Член 12 
Органот од член 11 на оваа уредба пред да го 

додели градежното земјиште прибавува мислење од 
Министерството за урбанизам, градежништво, сооб-
раќај и екологија. -

Министерството за урбанизам, градежништво, 
сообраќај . и екологија во рок од 8 дена е должно да 
достави писмено мислење. 

Ако Министерството за урбанизам, градежниш-
тво, сообраќај и екологија не се изјасни во рок од 
8 дена по бараното мислење ќе се смета дека дало 
позитивно мислење. 

Член 13 
Јавното претпријатие или органот од член 27 од 

Законот за градежното земјиште се должни на Ми-
нистерството за финансии да му ја достават потреб-
ната документација за спроведување на постапката 
за доделување на градежното земјиште (Извод од 
урбанистичкиот план, нумерички податоци за зем-
јиштето изготвени според прописите за геодетски ра-
боти, состојба на уредност на земјиштето и други 
факти и околности значајни за спроведување на пос-
тапката за доделување на градежното земјиште). 

Член 14 
Органот од член 11 на оваа уредба донесува ре-

шение за доделување на градежно земјиште, кое 
особено содржи: 

— начин на доделување на земјиштето; 
— податоци за физичкото односно правното 

лице,-
— податоци за земјиштето според^ катастарска-

та евиденција; 
— права и обврски на корисникот на градежно-

то земјиште. 
Член 15 

Доделувањето на градежно земјиште со јавно 
наддавање се објавува. 

Објавата содржи: 
— намена, поблиски податоци за објектот што 

треба да се гради како' и податоци за градежното 
земјиште што се доделува,-

— почетна цена (за м2 земјиште или за м2 из-
градена корисна површина); 

— депозит за учество на јавното наддавање, од 
најмалку 10% од почетната цена; 

— вид на јавното наддавање (со понуди во 
писмена форма или со непосредни понуди); 

— време и место на одржување на јавното над-
давање; 

— начин на известување на учесниците за доде-
лување на градежното земјиште со јавното наддава-
ње и сл. 

Член 16 
Јавното наддавање се објавува на огласна табла 

во седиштето на органот од член 11 на оваа уредба 
и во средствата за јавно информирање. 

Јавното наддавање не може да се изврши во рок 
пократок од 8 дена од објавувањето. 

Член 17 
За јавното наддавање се составува записник. 

Член 18 
Доделувањето на градежно земјиште со конкурс 

се објавува во средствата за јавно информирање. 
Објавата содржи. 
— намена, поблиски податоци за објектот како 

и катастарски податоци за градежното земјиште,-
— висината на надоместокот за уредување на 

градежното земјиште; 
— времетраењето на конкурсот кое не може да 

биде пократко од 8 дена од објавувањето; 
— органот надлежен за прием на барањата и 

доказите што треба ,да ги приложат учесниците на 
конкурсот - и 

— начинот на објавување на резултатите од кон-
курсот. 

IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 19 

Со влегувањето во сила на оваа уредба преста 
нуваат да важат општинските одлуки за условите, 
начинот и постапката за доделување на градежно 
земјиште. 

Член 20 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 23-1135/1 Претседател 
30 мај 1991 година на Владата на СРМ, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р 
395. 

Врз основа на член 14 од , Законот за градежно-
то земјиште („Службен весник на СРМ“, број 10/79, 
18/89 и 21/91), Владата на СР Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДАВАЊЕ НА ГРА 

ДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
Член 1 

Со оваа уредба се уредуваат условите и начинот 
за давање на градежно земјиште на времено ко-
ристење. 

Член 2 
На времено користење може да се даде уредено 

и неуредено градежно земјиште (градежно зем-
јиште). 

. Член 3 
Градежното земјиште се дава на физички и 

правни лица на времено користење за земјоделско 
производство., за поставување на времени објекти и 
за други потреби. 

Член 4 
Земјиштто се дава за период до 3 години, со 

можност за продолжување на тој рок. 
Член 5 

Градежното земјиште може да се даде на вре-
мено користење по правило со непосредна спогодба. 

Член 6 
Давање на времено користење градежно земјиште 

за кое постои интерес од пове,ќе физички или прав-
ни лица, се врши и по пат на оглас. 

Огласувањето за давање на градежно земјиште 
на времено користење се врши во средствата за јав-
но информирање. 
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Член 7 
Постапката ја спроведува Републичката управа 

за имотно правни работи за подрачјето на општи-
ната каде што се наоѓа земјиштето. 

Член 8 
Огласот содржи: 
— податоци за градежното земјиште што се 

дава на времено користење; 
— намената и времетраењето на користењето на 

градежното земјиште; 
— висината на надоместокот за користење на 

градежното земјиште за тековната година; 
— времетраењето на огласот кој не може да би-

де покус од 8 дена,-
— начинот на објавувањето на резултатите на 

огласот. 
Член 9 

Учесници на огласот за давање на времено ко-
ристење на градежно земјиште можат да бидат 
само: 

— државјани на СР Македонија; 
— жители во местото каде што се дава на ко-

ристење земјиште,- и 
— да вршат дејност во времениот објект, однос-

но лично да го обработуваат земјиштето за земјо-
делско производство. 

Член 10 
Републичката управа за имотно-правни работи 

донесува решение за давање на времено користење 
на градежното земјиште. 

Член И-
Предимство при . давање на времено користење 

на градежно земјиште по пат на оглас (ќе има учес-
никот кој ќе понуди целисходно и рационално ко-
ристење на земјиштето, вработување на повеќе ра-
ботници и да нема во сопственост деловна зграда 
или деловна просторија. 

Член 12 
Со непосредна спогодба се дава на времено ко-

ристење градежното земјиште кога од намената на , 
земјиштето произлегува дека треба да се даде на! 
определено физичко или правно лице а тоа не вли-
јае во остварувањето на правата на трети лица (уре-
дување на делови од земјиште, складирање на мате-
ријали до објектот и слично). 

Со непосредна спогодба се продолжува времено-
то користење на градежното земјиште. 

Член 13 
Решение за давање на градежно земјиште на 

времено користење особено содржи : 
1. Податоци за физичкото или правното лице на 

кое му се дава земјиштето; 
2. Податоци за земјиштето според катастарската 

евиденција, односно опис на просторот; 
3. Права и обврски за време на користење на 

градежното земјиште; 
4. Висина и начин на плаќање на надоместокот; 
5. Намена за која ќ е се користи земјиштето; 
6. Време за кое се дава на користење земјиш-

тето; и 
7. Престанување на користењето на градежното 

земјиште. 
Член 14 

Решението од член 13 на оваа уредба се доста-
вува до јавното претпријатие односно органот од 
член 27 од Законот за градежното земјиште заради 
реализација на решението. 

Член 15 
За земјиштето што се дава на времено користе-

ње се плаќа надоместок во висина утврдена со про-
грамата за уредување на градежното земјиште. 

Член 16 
Со влегување во сила на оваа уредба престану-

ваат да важат прописите на општините за давање на 
градежно земјиште на времено користење. 

Член 17 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СР Македонија“. 
Бр. 23-1136/1 Претседател 

30 мај 1991 година на Владата на СРМ, 
Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 

396. 
Врз основа на член 12 од Законот за изградба на 

инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“/бр . 
15/90 и 11/91), министерот за урбанизам, градежниш-
тво, сообраќај и екологија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УРИВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ СКЛОНИ 

НА ПАЃАЊЕ 
Член 1 

Со овој правилник се уредува постапката за ури-
вањето на објектите склони на паѓање. 

Член 2 
Локацијата на која се наоѓа објектот што е за 

уривање се смета за загрозено место. 
Пред почетокот на уривањето загрозеното место 

зависно од начинот на ур“ивање, се оградува или на 
друг соодветен начин се заштитува: Заштитата на 
загрозеното место трае до завршување на работите 
на уривање и отстранување на материјалот од урна-
тините 

Член 3 
Објектите склони на паѓање ги утврдува орга-

нот на управата надлежен за работите на градеж-
ништвото. 

Наодот и мислењето на органот од став 1 на 
овој член се внесува во записник Кон записникот се 
прилага по потреба и техничка документација за 
состојбата на објектот склон на паѓање. 

Член 4 
Објектите склони на паѓање се уриваат врз ос-

нова на правосилно решение за уривање. 
Решението за уривање по службена должност го 

донесува органот на управата надлежен за работите 
на градежништво на подрачјето каде што се наоѓа 
објектот. 

Со решението за уривање се определува рокот 
за уривање на објектот од страна на сопственикот. 

Ако сопственикот во определениот рок не го урне 
објектот органот на управата надлежен за работите 
на градежништво ќ е го урне објектот, 

Член 5 
За уривањето на објектот се изготвува елаборат 

со кој се пропишуваат сите неопходни општи и тех-
нички мерки за безбедно извршување на уривањето 
и за отстранувањето на објектот. ' 

Елаборатот се состои од текстуален дел, а по 
потреба и од графичко преставување. 

Во елаборатот во зависност од опасностите кои 
може да се случат за време на уривањето, треба да 
се предвидат ' мерки за заштита при работата, заш-
тита на учесниците во сообраќајот, соседните објек-
ти и други потребни мерки. 

Член 6 
Трошоците на уривањето и отстранувањето наѓ 

објектот, кој е склон на паѓање, ги сноси сопствени-
кот на објектот 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија“. 

Бр. 14-1733/2 
5 јуни 1991 година 

Скопје 
Министер 

за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија, 

д-р Александар Лепавцов, с. р. 
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397. 
Врз основа на член 27 став 5 од Законот за 

изградба на инвестициони објекти („Службен весник 
на СРМ“ број 15/90 и 11/91), министерот за урбани-
зам, градежништво, сообраќај и екологија, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОИМОТ ПОМАЛИ И 

ПОЕДНОСТАВНИ ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува што се смета 

под поимот помали и поедноставни објекти во смис-
ла на член 27 став 5 на Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ 
бр. 15/90 и 11/91). 

Член 2 

- Како помали и поедноставни објекти во смисла 
на овој правилник се сметаат објектите со вооби-
чаени технички и конструктивни решенија, со најед-
ноставни статички системи на конструкцијата, каде 
што се применуваат едноставни методи на изведува-
ње, при кои не се предвидуваат посебни мерки за 
заштита на објектот, опремата, луѓето и безбедноста 
на сообраќајот и на околните објекти, како и пома-
ли и поедноставни градежни и градежно-занаетчиски 
работи и инсталатерски работи во високоградбата, 
нискоградбата и хидроградбата. 

Примената на задолжителните технички пропи-
си, нормативи и стандарди при градењето, изведува-
њето и употребата за објектите и работите од став 
1 на -овој член е вообичаена и едноставна. 

Член 3 
Како помали и поедноставни објекти во смисла 

на член 2 од овој правилник се сметаат: станбени 
објекти од приземје и кат со вообичаени распони 
на меѓукатните и покриените конструкции, помошни 
објекти (шупи, гаражи, магацини, огради и сл.), при-
земни селско стопански и стопански објекти со рас-
пони на конструкциите до 6 метри од едно и две 
полиња и со вкупна површина на објектот до 200 
метри квадратни. 

Член 4 
Како помали и поедноставни работи од дејно-

ста на хидроградбата и нискоградбата во смисла на 
член 2 од овој правилник се сметаат работите на 
инвестиционото одржување, што се од помал обем и 
поедноставен начин на изведување. 

Член 5 
Како помали и поедноставни градежно-занаетчи-

ски работа, во смисла на член 2 од овој правилник 
се сметаат вградување односно монтажа или поста-
вување на инсталации, уреди, постројки и опрема и 
други слични работи, и тоа: сите градежно занает-
чиски и завршни работи на објектите, инсталациите 
за водовод и канализација, инсталации за електрика, 
греење и климатизација на станбени згради до 4 ка-
та и помали деловни и јавни објекти со вкупна по-
вршина до G00 метри квадратни. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 14-1733/1 
10 мај 1991 година 

Скопје 

Министер 
за урбанизам, градежништво, 

сообраќај и екологија, 
д-р Александар Лепавцов, с. р. 

398. 
Врз основа на дел VI точка 2 од Програмата з а 

поттикнување на развојот на земјоделството во 1991 
година („Службен весник на СРМ“ бр. 21/91), минис-
терот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА СТОЧАРСТВО-

ТО, РИБАРСТВОТО И ПЧЕЛАРСТВОТО ВО 
1991 ГОДИНА 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на оства-

рување на правото за користење на средствата од 
Програмата за поттикнување на развојот на земјо-
делството во 19Ѕ1 година (Програма), кои се намене-
ти за поттикнување на развојот на сточарството, ри-
барството и пчеларството (дел I точка 2). 

Член 2 
За предадено млеко во млекарница, односно пре-

работено кравјо, козјо и овчо млеко од страна на 
претпријатијата и другите правни лица (корисници 
на средства) од подрачјето на СР Македонија во 
1991 година се исплатува премија во износ од 0,5 
динари по литѕр (дел ЈП, точка 2 — премија за 
млеко). 

Премијата се исплатува и за млеко кое корисни-
ците на средствата сами ќе го преработат. 

За индивидуалните земјоделски производители во 
кооперација премијата се исплатува само за млеко-
то што е откупено за преработка. 

Премијата се исплатува за кравјо и козјо млеко 
што содржи најмалку 3,2'!)/о и за овчо млеко што со-
држи најмалку б,0/о млечна маст. Ако млекото содр-
жи повеќе од предвидениот процент на млечна маст, 
премијата сразмерно се зголемува, со тоа што за 
кравјото и козјото млеко пресметката се врши нај-
многу до 4,3% а за овчото млеко најмногу до 8,5^/о 
млечна маст. 

Член 3 
Премијата им се исплатува на корисниците на 

средствата врз основа на барања што се поднесуваат 
до Минис,терството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, најдоцна до 31. Т. 1992 година. 

Кои барањето се приложува следнава докумен-
тација: 

— извод од книговодствената евиденција за ко̂ -
личината на предадено млеко во млекарниците, од-
носно преработено кравјо, козјо или овчо млеко од 
сопствено производство; 

— извод од книговодствената евиденција за ко-
личината на откупено свежо кравјо, козјо или овчо 
млеко, произведено млеко во кооперација, изготвен 
врз основа на приемниците за откупот на млекото и 
на списокот за исплатена премија, потпишан од ин-
дивидуалните производители од кои е откупено тоа 
млеко; 

— писмен доказ за процентот на млечната маст 
за односната количина на предадено млеко во мле-
карниците, преработено, односно откупено млеко, 
издаден од РО Земјоделски факултет — Скопје или 
РО Земјоделски институт — РЕ Институт за сточар-
ство — Скопје. 

Пресметката за остварување на премијата се 
врши одделно за секој месец. 

Индивидуалните производители ја остваруваат 
премијата за млекото произведено во кооперација 
преку корисникот на средствата со кој склучиле до-
говор за производство на млеко. Корисникот на сред-
ствата им ја исплатува премијата на индивидуалните 
производители при исплатувањето на откупеното 
млеко. 

Член 4 
За остварување на правото за користење на сред-

ства од дел III, точка 2, од програмата деловите 



7 јуни 1991 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 26 - Стр. 353 

говедарство под а, б, в, г, д и ѓ, овчарство под а, б 
и г, козарство под а и б, пчеларство под а и б и 
посебни намени под а и б од Програмата, корисни-
ците на средствата поднесуваат барања до Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство со следната документација: 

ГОВЕД АРСТВО 

а) За зголемен број на крави и високостелни јуници 
од благородни раси и нивни крстоски кои се кла-
сирани во Елита, I-а и I класа, и тоа во: 

Општествен сектор 
— потврда за бројот на грлата за кои се бара 

субвенција, по категории, раси и класи, издадена од 
РО Земјоделски институт — РЕ Институт за сточар-
ство — Скопје. 

Индивидуален сектор 
— потврда за бројот на грлата за кои се бара 

субвенција, по категории, раси и класи, издадена од 
РО Земјоделски институт — РЕ Институт за сточар-
ство — Скопје, преку регионалните служби за матич-
н о КНИГОВОДСТВО; 

— список за исплатените средства на индивиду-
алните земјоделци — кооперанти. 

б) За одгледување на женски телиња од 4—12 месе-
ци, наменети за приплод, кои потекнуваат од 
мајки класирани во Елита, I-а и I класа: 

— потврда за бројот на грлата за кои се бара 
субвенција, по класи на нивните родители, издадена 
од РО Земјоделски институт — РЕ Институт за сто-
чарство — Скопје 

в) За вештачко осеменување на крави во индивидуа-
лен сектор: 

— список на индивидуални сточари ка ј кои е 
извршено вештачко оплодување на крави, со пода-
тоци од матичната евиденција и податок за напла-
тениот износ, потпишан од земјоделците; 

— потврда за извршено вештачко осеменување 
и утврдена стеиност на кравите за кои се бара суб-
венција, издадена, од РО Земјоделски институт — РЕ 
Институт за сточарство — Скопје, преку регионал-
ните служби за матично книговодство. 

г) За набавка на машки приплодни грла — бикови 
од благородни раси: 

— Уверение за здравствената и приплодната спо-
собност за соодветното грло; 

— Фото-копие од педигрето; 
— договор за одгледување на бикот за приплод, 

склучен помеѓу општинската стручна служба — цен-
тар за унапредување на индивидуалното земјодел-
ство и одгледувачот на бикот. 

д и ѓ) За набавка на електрични апарати за молзење 
на крави во индивидуален сектор и машини за 
ситнење на кабаста добиточна храна: 

— фактура за извршената набавка,- и 
— книговодствен доказ (испратница или прием-, 

ница) дека апаратот односно машината се предаде- ' 
ни на крајнргот корисник. 

ОВЧАРСТВО 

а) За набавка на овни оригинали и облагородени 
од Виртемберг: 

— фактура за извршената набавка,-
— испратница или приемница за приемот на тие 

грла од крајниот корисник; 
— фотокопии од педигрето; 
— уверение за здравствената ' состојба на соод-

ветното грло; 
— договор склучен, помеѓу општинската стручна 

служба — центар за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство и одгледувачот на овенот. 

б) За зголемен број на женски шилежиња во матич-
ното стадо, добиени од уматичени овци од до-
машната популација и овни од племенити раси: 

— потврда издадена од РО Земјоделски инсти-
тут — РЕ Институт за сточарство — Скопје. 

г) За набавка на електрични апарати за стрижење 
. овци: 

— фактура за извршената набавка; и 
— книговодствен доказ (испратница или прием-

н и к ) дека апаратот е предаден на крајниот ко-
рисник. 

КОЗАРСТВО 

а) За набавка на приплодни грла од благородни 
раси: 

— фактура за извршената набавка,-
— фотокопие од педигрето; 
— уверение за здравствената и приплодната спо-

собност на грлата. 

б) За вештачко осеменување на кози со сперма од 
педигрирани прчеви од благородни раси: 

— список на индивидуалните сточари кај кои е 
извршено вештачко оплодување на кози, со подато-
ци од матичната евиденција, потпишан од индиви-
дуалните земјоделци; 

— потврда за извршено вештачко осеменување 
и за утврдено оплодување на козите за кои се бара 
субвенција, издадена од РО Земјоделски институт — 
РЕ Институт за сточарство — Скопје, преку регионал-
ните служби за матично книговодство. 

ПЧЕЛАРСТВО: 

а и б) За пчелни семејства — нуклеуси и за матици: 

— фактура за извршената набавка; 
— книговодствен доказ (испратница или прием-

ница) дека пчелните семејства, односно матици се 
предадени на крајниот корисник; м 

— список на корисниците на нуклеуси, односно 
матици. 

ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

а) За кастрирање на бикови и пастуви: 

— записник од комисијата за лиценцирање и кас-
1рирање; и 

— список на одгледувачите на кастрираните 
грла. 

б) За набавка на калифорниски глисти: 

— фактура за извршената продажба,-
— книговодствен доказ за прием на леглата; и 
— список на земјоделците кои добиле калифор-

ниски глисти. 
Член 5 

Средствата од дел III, точка 2, во деловите 
Овчарство под в, Коњарство под а, Рибарство под а, 
б и в, Посебни намени под в, г, д и ѓ од Програма-
та, можат да се користат по претходно склучен до-
говор меѓу Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство и корисниците на средствата. 

Член 6 
Средствата од дел III, точка 2 од програмата ги 

исплатува Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство. 

Член 7 
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 08-1535/1 Министер 
28 мај 1991 година за земјоделство, шумарство 

Скопје и водостопанство, 
д-р Иван Ангелов, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

95. 
Врз основа на член 116 став 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 
10/83, 43/85, 50/87, 27^83, 36/89 и 38/90), Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита, на заедничка седница на 
сите собори, одржана на 4 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УЧЕСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ ВО ТРОШОЦИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
-Во Одлуката за учество на корисниците во тро-

шоците за здравствена заштита („Службен весник 
на СРМ“, бр 45/90 и 15/91), во натамошниот текст-
Одлука) во член 2 став 1 точка 29, зборовите „уште 
со“ се заменуваат со зборовите ..учеството изнесува“. 

Член 2 
Членот 4 се менува и гласи: 
„Од учество во трошоците при користењето на 

здравствена заштита се ослободуваат: 
1. Децата, школските деца, школската младина 

и редовните студенти до крајот на пропишаното тра-
ење на студиите а најдоцна до навршувањето на 
26-та односно 27-та година! на животот, освен при ко-

ристењето на здравствена заштита од член 2 став 1 
,точка 10, 11, 14, 15, 27 и 28 од оваа одлука. 

2. Корисниците-уживатели на постојана социјална 
помош и членовите на нивните потесни семејства 
кои тие ги издржуваат и дарителите на крв кои да-
рувале крв повеќе од 10 пати, освен при користење-
то на здравствена заштита од член 2 став 1 точка 
9,10, 11, 14, 15, 27 и 28 од оваа одлука“ 

Член з 
Во член 5 став 2 бројот 1 се заменува со бројот 

„2" а по ставот 2 на истиот член се додава нов став 
3 кој гласи: 

„Од учество во трошоците за издавање на ле-
кови на рецепт се ослободуваат жените во врска со 
бременоста, породувањето, мајчинството и планира-
њето, на семејството, освен во случај на прекин на 
бременоста“. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а 1ќе се применува осмиот ден по објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 08-967/1 
4 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Кирил Апостолов, с. р. 

О г л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 1149/91, на регистарска влошка бр 
4-2114-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на “својството на лицето овластено за зсатапува-
ње на работната заедница на Феријалниот сојуз на 
Македонија, Н. Сол. О., Скопје, ул. „Пролет“ бр. 25, 
со следните податоци-. Досегашниот застапник Иван 
Путилин, в. д., раководител, го менува својството и 
во иднина ќе биде Иван Путилин, раководител, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр/ 1149/91. (54) 

hot на станбената задруга заинтересиран за вршење 
на дејност со личен труд, од општествено-правни ли-
ца за потребите на своите членови,- — набавување 
на градежен и друг материјал и елементи потребни 
за изградба на станбени згради, станови и ' деловни 
простории за своите членови,- — одржување на стан-
бени згради и станови на членовите на станбената 
задруга. 

,Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Целосна одговорност. 
За обврските што не можат да се намират од 

имотот на задругата одговараат задругарите во ви-
сина на трикратен износ на влогот 

Досегашниот застапник Гере Герасимовски, в. д. 
директор, без ограничување го менува својството и 
во иднина ќе има својство на директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 7091/91. ' (74) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 7091/90, на регистарска влошка бр. 
2-2175-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласу-
вањето на задругата под фирма : Станбена задруга 
„Среќен дом“ — Гостивар, Ц. О., ул. „Бањешница" 
бб, со следните податоци: Задругата е усогласена со 
статут усвоен на референдум на 20. XII. 1990 година. 

Основани на задругата се: Ѓерасимовски Гере, 
Канчески Анте, Стефаноски Славко, Героски Свето-
зар, Герасимовски Никола, Илиески Слободан, Пет-
рески Злате, Илијески Ќире, Трпески Трпе, Тофило-
ски Боро, Илијески Милче, Бојоски Борче. Петрески 
Саше, Павлоски Војо, Милошески Славе, Ристески 
Милосав, Ристески Владимир, Герасимоска Менка, 
Симјаноски Благоја, Бибоски Живко, Цветкоски Бош-
“ко од Гевгелија. 

Дејност: — вршење на инвестициони работи за 
изградба на семејни станбени згради и станови, како 
и деловни простории доколку истите се наоѓаат во 
станбената зграда во која се наоѓаат и становите на 
пленовите на. станбената задруга; — организирање 
на штедење за стан за членовите на задругата; — 
купувње на станбени згради и станови, како и де-
ловни простории, доколку истите се предвидени во 
станбената зграда во која се наоѓаат станот на чле-

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1293/91, на регистарска влошка бр. 
1-88G5-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот 
на дуќанот и запишувањето правото за вршење ра-
боти во надворешен трговски промет под фирма : 
Самостоен дуќан „Тсшиба" — Тетово, ул. „Радован 
Цониќ“ бр. 33. 

Дејност: 070121 — трговија на мало со текстил и 
конфекција; 070320 — надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

Неограничени овластувања. 
Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и 

надворешен трговски промет е Касам Емши, со неог-
раничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1296/91. (75) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 7518/90. на регистарска влошка бр. 
2-1905-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето со Законот за задругите на Монтажно-ин-
сталатерската задруга „Енергомонтажа, Ц. О. Скопје, 
ул. „Христо Смирненски" бб, со следните податоци: 
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Дејност: 050301 — поставување и поправка на 
градежни инсталации; 050302 - завршни работи и 
занаетчиски работи во градежништвото; 050209 — 
изградба на останати објекти од ниско-градба; 110404 
— инженеринг услуги; 070123 — трговија на мало 
со метална и електротехничка стока; 070124 — огрев 
и градежен материјал; 070132 — останата трговија 
со мешовита стока; 070223 — трговија на големо со 
метална и електротехничка стока; 070250 — трговија 
на големо со мешовита стока; 070224 — градежен, 
санитарен и инсталационен материјал; 070222 — су-
рова кожа, волна и слично; 070225 - хемиски про-
изводи, бои и лакови; 070260 — хартија, канцела-
риски материјал и прибор; 070212 — зеленчук, овош-
је и преработки; 110403 — останато проектирање. 

Задругата е усогласена со статут усвоен на рефе-
рендум на 24. XII. 1990 година. Покрај основачите: 
Костовски Тасе, Нешијќ Радица, Божиновска Јадран-
ка, пристапува основачот Дрндар Рамиз со одлука за 
пристапување од 9. VII. 1990 година. 

Задругата во правниот промет со трети лица ис 
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските на задругата во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сиот свој имот. 

За обврските на задругата одговараат и задру-
гарите, во висина на вложените средства еднократно. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Костовски Тасе работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 7518/80. (76) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 993/91, на регистарска влошка бр. 
2-8676-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на станбената задруга под фирма: Станбена 
задруга „Азос", Ц. О., Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 
83, со следните податоци: Задругата е основана со 
акт за основање од 11. II 1991 година. 

Основачи на задругата се- Азем Шерифи, Осман 
Сулејмани, Зелиџе Шерифи, Дрита Сулејмани, Сури-
ја Сулејмани, Зеќие Зибери, Сами Јакупи, Зулгани 
Зибери, Садие Јакупи, Нефат Бафтиари , Шпреса 
Бафтијари, Барије Сулејмани, Неджми Шерифи, Фе-
рија Шерифи, Мерсел Шерифи, Јонуз Незири, Дже-
лал Ахмеди, Хаджере Ахмеди, Есат Мурати и Руфие 
Мурати. 

Дејност.- вршење на инвестициони работи за 
изградба на семејни станбени згради и станови, ка-
ко и деловни простории доколку истите се наоѓаат 
во станбената зграда во која се наоѓаат и стано-
вите на членовите на станбената задруга; организи-
рање на штедење за стан на членовите на станбе-
ната задруга,- купување станови и станбени згради 
како и деловни простории доколку истите се пред-
видени во станбената зграда во која се наоѓа и 
станот на членот на станбената задруга заинтереси-
ран за вршење на дејност со личен труд, од опште 
ствено :правни лица за потребите на своите членови,-
набавување на градежен и друг материјал и елемен-
ти потребни за изградба на станбени згради, станови 
и деловни простории за своите членови,- одржување 
на станбени згради и станови на членовите на стан-
бената задруга. 

Во правниот промет со трети лица Задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица задругата од-
говара за обврските со сите свои средства — целосна 
одговорност. 

За обврските на задругата одговараат и основа-
чите до висината на здружениот влог еднократно. 

Липе овластено за застапување е Азем Шерифи, 
директор, неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 993/91. (60) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 7180/90, на регистарска влошка бр. 
2-21-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласу-
вањето со Законот за задругите на Земјоделската^ 
задруга „Единство“, Ц. О,, с. Волковија, Тетово, со 
следните податоци: Задругата е основана со одобре-

ние ,на Народен одбор на гостиварска околија со ре-
шение бр. 1 3 8 4 2 ОД 6. XII. 1 9 5 4 година. 

Од задругата истапиле основачите: Петровски 
Огњан Ѓине од с. Волковија — 1980 година, Петров-
ски Десо Мијо — 1988 година, Крстевски Ефтев Со-
ломан — 1982 година, Михајловски Јовев Веселин — 
1988 година. Сотировски Томев Стерјо — 1989 годи-
иа,Јанакиевски Апостолов Деспот — 1976 година, Ди-
митриевски Стојков Мено — 1987 година, Јовановски 
Сретков Тодор — 1986 година, Тодоровски Павлев 
Светозар — 1983 година, Давидовски Србинов Мето-
дија - 1982 година, Спасеновски Петре Боге — 1984 
година, Јанакиевски Трипунов Славе — 1984 година, 
Михајловска Младеновска Љубица — 1985 година, 
Стојановска Трпева Перса, Стефановски Блажев Џе-
ко, Кузмановска Стојчевска Љуба, Спасеноски Крсте 
Најзија, Синадиноска Богева Катица и Стојановски 
Софев Саве од 11. , И. 1990 година. Останале во 
задругата: Илиовски Тимосиев Сретко, Јаневски Бла-
жев Никола и Сотировски Ангелов Голубе, пристапи-
ле како нови основачи Стојановски Јонев Мицко и 
Цветковски Младен Саве, со одлука за пристапување 
од 11. VII. 1990 година. 

Дејност: 020110 — пол јод е л ство ; 020120 — овош-
тарство;. 020140 — сточарство; 013041 — колење на 
добиток,- 020201 — земјоделски услуги за растително 
производство: 020202 - земјоделски услуги за сто-
чарство; 020302 — рибарство во рибници; 030003 — 
искористување на шуми; 070111 — леб, печиво, мле-
ко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и 
преработка; 070113 — месо, живина, риба и месни 
производи; 070114 — разни животни продукти, алко-
холни пијалаци и производи за домашни потреби; 
070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, 
кожа, гума, и пластика; 070123 — метални и елек-
тротехнички стоки,- 070124 — огрев и градежен ма-
теријал; 070125 — мебел,- 070126 — керамика, стак-
ло и порцелан,- 070127 — бои, лакови и хемикалии; 
070127 - - книги, канцелариски материјал и прибор; 
070129 — тутун и други непрехранбени производи; 
070131 — стоковни куќи,- 070132 — друга трговија 
со мешови ти стоки,- 070140 — трговија на мало со 
возила и делови; 070150 — трговија на мало со наф-
тени деривати; 070211 — жита и мелнички произво-
ди; 070212 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 
— алкохолни пијалаци,- 070214 -— добиток и живи-
на; 070219 — разни животни намирници и произ-
во,ди за домашни потреби,- 070221 — текстил и кон-
фекција ; 070222 — сурова кожа, волна и сл.; 070223 
- метални и електротехнички стоки,- 070224 — гра-

дежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 
— хемиски производи, бои и лакови,- 070226 ,— хар-
тија, канцелариски материјал и прибор; 070229 — 
тутун и други непрехранбени производи; 070230 —-
трговија на големо со возила, делови и прибор; 
070240 — трговија на големо со нафтени деривати,-
070250 — трговија на големо со индустриски отпадо-
ци; 080111 — хотели, мотели, пансиони и туристич-
ки населби со сезонско работење,- 080112 — хотели, 
мотели, пансиони и туристички населби со целого-
дишно работење,- 080113 — работнички, детски и 
младински одморалишта; 080114 — кампови; 080119 
— други услуги на сместување; 080121 — ресторани 
со услужување; 080122 — ресторани со самопослу-
жување,- 080i23 — ресторани на општествена ис-
храна; 080129 — други услуги на исхрана,- 080190 — 
други угостителски услуги,- кафеани, крчми, бивиња, 
барови и сл. 

Во правниот промет со трети лица задругата нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите средства со 
кои располага. 

За обврските што не може да се подмират од 
имотот на задругата, одговараат задругарите до ви-
сина на влогот, еднократно. 

Лице овластено за застапување е Јанкуловски 
Јове, директор, со неограничена одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 7180/90. (53) 
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ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Работ-
на организација здравствен дом Ц. О. Служба по оп-
шта медицина Бр. 1 - Македонски Брод“ се огласу-
ва за неважен. (1371) 

Загубениот печат под назив: „СТД „Луна“ — 
Штип, “ул. „Сутјеска" бб“ се огласува за неважен. 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Прет-
пријатие за трговија, инжињеринг и услуги „Маки-
нос" ц. о. увоз извоз, Скопје“ се огласува за неважен. 

Загубениот тркалезен печат под назив : „Прет-
пријатие за производство и трговија со електротех-
нички стоки „Елмотерм" ц о. увозгизвоз — Гевгели-
ја“ се огласува за неважен. (1274) 

Загубениот печат пвд назив: „Електромеханичар-
ски дуќан за разладни уреди и климатизација „Син-
г е р " — Влашки Коле — 264-110 — Скопје“ се огла-
сува за неважен. (1275) 

Загубениот штембил под назив: „Трговски дуќан 
„Ева“ — Дамјанови^ Тома — Скопје“ се огласува за 
неважен. (1276) 

Загубнеиот штембил под назив: „С. У. Д. „Буме-
ранг“ — Лазаревски Зоран, с. Долно Којнаре — Ку-
маново“ се огласува за неважен. (1277) 

Загубените тркалезен печат и штембил под на-
зив: „Трговско претпријатие за внатрешна и надво-
решна трговија на големо и мало „ЗЕТА“ — Скопје“ 
се огласуваат за неважни. (1278) 

Загубените печат и штембил под назив: „Вино-
југ-Промет" ц. о. — Гевгелија — Друштво со огра-
ничена одговорност за трговија на големо и мало — 
Скопје“ се огласуваат за неважни. х (1278) 

Загубениот тркалезен печат и штембил под на-
зив: „Трговско претпријатие за промет на стоки на 
мало и големо „Конекс" — Скопје, ул. „Момин По-
ток“ бб“ се огласуваат за неважни. (1279) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи.-

Чековна картичка бр 50387''97 и чекови од бр. 
159609 ДО 159620 И од бр. 2921711 ДО 2921730, изда-
дени од Комерцијална банка АД — Скопје на име 
Анкица Ристова, Скопје. 

Чековна картичка бр. 63567/11 и чекови од бр. 
27817284 до 27817290, издадени од Комерцијална бан-
ка АД — Скопје на име Бранко Цветкоски, Скопје. 

Работна книшка на име Снежана Гулеска, При-
леп. (1372) 

Работна книшка на име Фаик Бајрамоски, с. Д. 
Белица, Струга. (1373) 

Работна книшка на име Јанинка Стојмеиова, 
Штип. (1374) 

Воена книшка на име Круне Јованоски, с. Сте-
панце, Куманово. (1375) 

Воена книшка на име Јонче Аргировски, ул. „Сл. 
Планина“ бр. 27, Охрид. (1376) 

Воена книшка, издадена од СНО. — Куманово! 
на име Јакимовски Санде Јовица, с. Лопате, Кума-
ново. (1389) 

Сообраќајна книшка на име Адем Исмаили, ул. 
„М. Бафтијар“ бр 29, Тетово. (1390) 

Работна книшка на име Боривоје Трпчевски, 
Гостивар. (1391) 

Воена книшка на име Хасан Исени, с Раковец, 
Тетово. (1398) 

Воена книшка на име Мејдан Мустафов, Штип. 
Работна книшка на име Музафер Мемедов, Дел-

чево. (1400) 

Работна книшка на име Махир Куртиши, Тетово. 
Работна книшка на име Цена Атанасова, Кочани. 
Свидетелство и диплома на име Самир Чучлар, 

Тетово, (1414) 
Возачка дозвола на име Енвер Јунузи, с. Шем-

шево, Тетово. (1422) 
Сообраќајна книшка ТЕ 504-61 на име Џемал 

Мехди, с. Нераште, Тетово (1423) 
Работна книшка на име Авни Камбери, Тетово.. 
Чековна книшка бр. 84039195 и чекови од бр. 

20654647 до 20654650. издадени од ЈИК — Банка — 
Филијала — Скопје на име Маријан Левајковски, 
Скопје. (1425) 

Работна книшка издадена во Титов Велес на име 
Шефик Мујовиќ, с. Горно Оризари, Титов Велес. 

Чекови бр. 1235538, 1235539, 1235540 и 537511, 
издадени од Комерц,ијална банка — Скопје на име 
Ефросина Сапуниева , Скопје. (1431) 

Работна книшка на име Зоран Чеменкоски, 
Охрид. (1435) 

О Б Ј А В А 

Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство на СР Македонија — Скопје, во смис-
ла на член 18 став 3 од Законот за саден материјал 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 10/73, 51/88 и 20/90), 
објавува дека во регистарот на производители на 
земјоделски саден материјал се запишуваат следните 
претпријатија: 

— ПОС „Душан Ќириќ“ од с. Росоман — Кава-
дарци, за производство на земјоделски овошен са-
ден материјал. Регистарски број 33, Решение број 
10-578/2 од 27. V. 1991 година. 

— ЛОС ЗА „Вардар“ — Градско — Титов Велес, 
за производство на земјоделски овошен саден мате-
ријал. Регистарски број 34, Решение број 10-1093/2 
од 27.V. 1991 година. 

Бр. 10-1468/1 
27 мај 1991 година 

Скопје 
Министер 

за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, 

д-р Иван Ангелов, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

393. Решение за распишување на дополнител-
ни избори — — — ,— — — — — 349 

394. Уредба за условите, начинот и постапката 
за доделување на градежно земјиште — 349 

395. Уредба за условите и начинот за давање 
на градежно земјиште на времено корис-
тење — — — — — — — — — 350 

396. Правилник за уривањето на објектите 
склони на паѓање — — — — — — 351 

397. Правилник за дефинирање на поимот по-
мали и поедноставни објекти — — — 352 

398. Упатство за начинот на остварување на 
правото за користење на средствата на-
менети за поттикнување на развојот на 
сточарството, рибарството и пчеларството 
во 1991 година — — — — — — — 352 
Објава за запишување во регистарот на 
производители на земјоделски саден мате-
ријал — — — — — — — — — 356 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

95. Одлука за измена pi дополнување на Одлу-
ката за учество на корисниците во тро-
шоците за здравствена заштита — — — 354 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „Васил 
Ѓоргов“ бб. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефон 228-204. Пошт. фах. 51. Жиро 

сметка 40100-603-12498. Печат: Графичко-издавачко претпријатие „Гоце Делчев“ — Скопје 


