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Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 

Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата 
од народното стопанство и чл. 106 ст. 2 од Основниот 
закон за земјоделските задруги, Владата на ФНРЈ, по 
предлог од Советот за селско стопанство и шумарство 
на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА АРОНДАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТАТА НА СЕЛСКО-

СТОПАНСКИТЕ ДОБРА И НА СЕЛАНСКИТЕ 
РАБОТНИ ЗАДРУГИ 

. 1. Општи одредби 
Член 1 

Арондација на земјиште на селско-стопанско добро 
и на селанска работна задруга се врши со припоју-
вање на земјиштата што се наоѓаат помеѓу земји-
штата на селско-стопанското добро односно на села-н-
ската работна задруга и со давање друго земјиште за 
она кое се опфаќа со арондацијата. 

Арондацијата може да се врши само со цел за по-
рационално обработување на земјиштето, за да се 
спроведат мелиорациони работи, овозможи изградба на 
економски дворнана или да се подигнат нови лозја 
или овоштарници. 

По одредбите од оваа уредба што важат за арон-
дација на земјишта на селско-стопански добра може 
да се виши и арондација на земјишта на економии, 
фарми, (расадници и на сите оние стопански претприја-
тија и установи кои се занимаваат претежно со сел-
ско-стопанско производство или со селско-стопански 
огледи. 

Член 2 
Арондација на земјишта на селанска-работна за-

друга може да се врши само ако постои некој од це-
лите предвидени во членот 1 став 1 и 2 на оваа уредба^ 
и тоа во случаи: 

1) ако во едно село мнозинството на земјоделски-
те домаќинства е зачленето во една или повеќе селан-
ски работни задруги или ако површината на земјиште-
то во општонародниот имот и на земјиштето на селан-
ските работни задруги чинат мнозинство на земјиштата 
во едно село, а арондацијата не би предизвикала го-
лемо пореметување во однос на земјиштата на приват-
ните сопственици, или 

2) ако се врши арондацијата само во граници на 
еден земјишен нотес или група парцели. При аронда-
цијата во овој случај може да се даде во л а домна да 
само земјиште во истиот земјишен нотес, односно 
група парцели а по пристанок на сопственикот на зе-
мјиштето и на друго место. 

Член 3 
' На сопственикот на земјиштето што е опфатено 

со арондација му се дава како надокнади друго соод-
ветно земјиште, а само по пристанокот на сопствени-
кот може оваа надокнада да се исплати во пари. 

За приложеното селско-стопанско земјиште може да 
се даде во надокнада само друго селско-стопанско зе-
мјиште, а за приложено шумско земјиште само друга 
шумско земјиште, осем ако сопственикот пристанува 
на инаква надокнада. V 

Ако се припојува со арондацијата земјиште под 
овоштарник, лозје и слично, а не може да се даде "ној. 
надокнада земјиште со исти култури, ќе се изврши 
комисиска проценка на вредноста на земјиштето со за^' 
садот и според проценката ќе се даде надокнада вф 
земјиште со друга култура. ' 

При давањето надокнади ќе се води сметка за бо-
нитетот, културата, 'положбата, пролазите и за други 
особини на земјиштето. 

Кај арондацијата на селско-стопанско добро на 
сопственикот на земјиштето што е опфатено со арон-
дацијата му се дава во надокнада соодветно земјиште 
од земјиштето на селско-стопанското добро или о д 
друго земјиште на општонародниот имот, а по преста-
нок од органите за управување што се надлежни за 
тоа. 

Член 4 
Ако на земјиштето кое се припојува се наоѓаат! 

вгради или други објекти, ќе се даде во надокиада зе-̂  
мјиште со соодветни згради или објекти кон се нао-
ѓаат било на земјиштето што се дава во замена, биле 
на блиското земјиште. 

Ако нема соодветни згради или објекти кои би 
можеле да се дадат во надокнада, може на сопствени-
кот од земената зграда или објект надокнадете да МУЈ 
се исплати во пари според проценката од комисија. 

II. Постапка на арондација 
Член 5 

Арондација може да се врши само по претходно 
одобрение од главната управа за селско-стопанство на 
народната република донесено по предлог од управ-
ниот одбор на селско-стопанското добро, односно од 
собранието на селанската работна задруга. Во Автоном-
ната Покраина Војводина одобрението го дава органот 
на Главниот извршен одбор на Народната скупштина 
на Автономната Покраина Војводина надлежен за ра-
ботите за селско стопанство. 

Предлогот мора да содржи образложение на по-
требата и цел на арондацијата, опис на земјиштето и 
на зградите што би требало да се опфатат со аронда-
цијта и што би требало да се даде како надокнада. 
Кон предлогот мора да бидат приклучени екипите на 
обете земјишта. 

Предлогот се предава на органот на околискиот 
(градскиот) народен одбор надлежен за работите за 
селско-стопанство, кој е должен да ги запознае со 
предлогот сите сопственици на земјиштата што доа-
ѓаат во обзир за припојување и да им даде возмо-
жност да ставаат свои забелешки на предлогот. Органот 
на околискиот (градскиот) народен одбор надлежен за 
работите за селско стопанство ќе го испратат предло-
гот со насобраните забелешки до органот од ставот 
1 на овој член. 
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Член 6 
Постапката за арондација може да се започне 

дури по добивеното одобрение од главната управа за 
селско стопанство на народната република односно од 
органот на Главниот извршен одбор на Народната 
скупштина на Автономната Покраина Војводина надле-
жен за работите за селско-стопанство, а по бараше 
од селско-стопанското добро односно од селанската 
работна задруга. 

Барањето за започнување на постапка се подне-
сува до органот на околискиот (градскиот) народен 
одбор надлежен за работите за селско стопанство. 

Член 7 
Арондацијата ја врши комисијата која по бара-

њето од претходниот член ја именува органот на око-
лискиот (градскиот) народен одбор надлежен за ра-
ботите за селско стопанство. 

Комисијата за арондација е составена од: 
1) претставник на околискиот (градскиот) народен 

одбор што ќе го определи одборот, а кој е истовре-
мено и претседател на комисијата; 

2) претставник на селско-стопанското добро одно-
сно на селанската работна задруга, по чие барање се 
врши арондацијата; и 

3) 'Претставник на лицата, чии земјишта се опфа-
ќаат со арондацијата. 

Претставникот на лицата, -чин земјишта се опфа-
ќаат со арондацијата, го избираат тие лица со мно-
зинство на гласови на позив од органот што ја име-
нува комисијата. 

Околискиот (градскиот) народен одбор е должен 
да определи за работењето во комисијата потребни 
селско-стопански и геодетски стручњаци, а ако ги 
нема тој, ќе ги определи главната управа за селско 
стопанство на народната република. 

Член 8 
Во постапката за арондација комисијата за арон-

дација е должна да ја утврди површината, бонитетот, 
културата и другите особини на земјиштето што се 
опфаќа со арондацијата и на земјиштето што се дава 
во надокнада, а евентуално и делот на надокнадата 
што се дава во пари. 

Проценката на земји,штата и на зградите се врши 
според цените во слободна продажба. 

Член 9 
Со цел да се утврдат фактите од чл. 8 на оваа 

уредба комисијата држи расправа на која ги повикува 
сите лица чии земјишта се опфаќаат со арондацијата. 
Секое од овие лица, како и селско-стопанското добро, 
односно селанската работна задруга, се смета како 
странка и има право да биде сослушано на расправата. 

Член 10 
Пред да започне расправата комисијата е должна 

да обиде спогодба помеѓу странките. 
Само врз основа на спогодба можат со арондаци-

јата на земјиштата на селанската работна задруга да 
се опфатат земјишта со згради за живеење или за 
сместување добиток, окуќници и засади (лозја, ово-
штарници и шуми) од приватните сопственици. 

Член 11 
Ако комисија од чл. 7 на оваа уредба најде според 

пписобраните податоци дека не е потребна арондација, 
може да му предложи на органот надлежен за одо-
брување на арондацијата (чл. 5 ст. 1) да донесе ре-
шение за прекратување работата на арондацијата. 

Член 12 
После спроведената постапка и утврден,ите факти 

комисијата донесува решение во кое мо,ра да биде 
точно означено земјиштето кое се опфаќа со аронда-
цијата и она што се дава на надокнада, во случај на 
надокнада во пари уште и висината на надокнадата и 
срокот за исплата, како и сите други услови под кои 
што ќе се спроведе арондацијата. 

Комисијата донесува решение со мнозинство НА 
гласови. 

Против решението на комисијата незадоволната 
странка има право на жалба до главната упра,ва за сел-
ско стопанство на народната република, а во Автоном-
ната Покраина Војводина до органот на Главниот из-
вршен одбор на Народната скупштина на Автономната 
Покраина Војводина надлежен за работите за -селско 
стопанст,во, во срок од 15 дена од денот на приемот 
на решението. Жалбата се предава до комиси. ја ^а. 
арондација. 

III. Пренесување на земјиштето 
Член 13 

Извршното решение за арондација служи како 
правен основ за сите земјишно-книжни уписи, како и; 
за сите други правни работи што произлегуваат од 
извршената арондација и промената на сопственоста. 

Член 14 
Земјиштето на приватните лица или на задруга кое 

се опфаќа со извршената арондација на селско-стопан-
ското добро се припојува кон земјиштето на тоа сел-
ско-сто.панско добро и станува општонароден имот, а 
кај задругите преминува во сопственост на задругата, 

Кај селанска работ,на задруга од I, II и III тип ч.и-
новите на задругата чие земјиште е дадено во надок-
нада го задржуваат според задругата правото на со-
одветен дел на задружното земјиште. 

Во случај кога на сопственикот на припоеното зе-
мјиште му се дава надокнада во пари, или делум во 
земјиште а делум во пари оваа надокнада во -пари кај1 

сите четири типа селански работни задруги ја испле-
тува задругата. 

Член 15 
Теретите што постоат на земјиште кое се дава во 

надокнада преминуваат на земјиштето кое се прима 
во надокнада, осем теретите што се сврзани по сво-
јата природа за определено земјиште. Во овој после-
ден случај вредноста на теретите се одбива од цената 
на земјиштето. 

Во случај кога му се дава на сопственикот на при-
поеното земјиште надокнада во пари, претходно ќе се 
исплатат укиижените терети ако дос,пеале за исплата. 
Ако не доспгале за исплата ќе ги п,реземе селско-сто-
панското добро односно селанската работна задруга и 
ќе ја одбие главницата на теретот од надокнадат^ што 
ја дава за припоеното земјиште. 

Евентуалното право на наем на земјиштето опфа-
тено со арондацијата престанува после симнувањето 
на сејанијата. 

Член 16 
Воведувањето во посед по правосилното решение 

го врши комисијата за арондација по симнувањето на 
сејанијата, а ,по пристанок на странките и порано. 

Член 17 
Сите работи по оваа уредба, како и сите земји-

шно-книжни уписи и бришења по тие работи, осло-
бодени се од плаќање на такси. 

Трошковите на арондацијата паѓаат на терет на 
селско-стопанското добро односно на селанската ра-
ботна задруга во чија корист се врши арондацијата. 

IV. Преодни и завршни одредби 
Член 18 

Во арондациите на селско-стопанските добра и на 
селанските ,работни задруги што се извршени досега 
можат да се извршат по молба од заинтересираннгв 
лица поправки аналогно на одредбите на оваа уредба, 
доколку се извршени со тие арондации потешки по-
вреди на правата на заинтересираните лица. 

Решението за дозвола на постапката за поправање 
го донесува директорот на главната управа за селско 
стопанство на народната република, а во Автономната 
Покраина Војводина органот на Главниот извршен од-
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бор на Народната скупштина на Автономнат-а Покраина 
Војводина надлежен за работите за селско стопанство. 

Исправките од ст. 1 на овој член не можат да се 
вршат кај арондациите што се извршени врз основа 
на Уредбата за арондација на државните селско-сто-
пански добра од спштодржавно значење и на соод-
ветните прописи на народните републики. 

Член 19 
Арондациите по кои што на денот на влегувањето 

во сила на оваа уредба е уште постапката во тек ќе 
се извр-шат по досегашната постапка, а надокнадите 
за земјиштата, зградите и објектите што се ѕавземаат 
со арондацијата, ќе се определат по одредбите од оваа 
уредба. 

Член'20 
Се овластува Претседателот на Советот за селско 

стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ да доне-
сува поблиски прописи за спроведување на оваа 
уредба и да го определува времето за вршење арон-
дации со обзир на селско-стопанските работи, 

% Член 21 
Со влегувањето во сила на оваа уредба, преста-

п-на да важи Уредбата ,за арондација на државните 
селско стопански добра од општодржавното значење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 99/46), Правилникот за 
спроведување на оваа уредба („Службен лист на 
ОНЈРЈ", бр. 5/47) и сите други прописи што се доне-
сени во врска со оваа уредба. 

Член 22 1 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

2 ноември 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана1, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско стопанство 

и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

4 7 7 . 
Врз основа, на чл. 17 од Уредбата за паричната 

падокнада наместо бонови за прехрана, а во согла-
сност со Претседателот на Советот за промет со стоки 
на Вла.дата на ФНРЈ и со Претседателот на Советот 
за народно здравје и социјална политика на Владата 
на ФНРЈ, прогонувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
З А ПРИМЕНУВАЊЕТО НА ЧЛЕНОТ 14 О Д У Р Е Д . 
БАТА ЗА ПАРИЧНАТА НАДОКНАДА НАМЕСТО БО-

НОВИ З А ПРЕХРАНА 
1) Во вкупниот месечен приход на домаќинството 

од 1.500 дин. по член на домаќинството, со кој се 
условува исплата на одделната парична надокнада на-
место бонови за прехрана, за брачниот д.ругар ужи-
вател на пензија, инвалиднина или постојана помош 
но смисла на чл. 14 од Уредбата за. паричната надок-
нпда наместо бонови за прехрана (,Службен лист ќа 
ФНРЈ", бр. 48/51), односно за уживател на. фамили-
јарна пензија (рента) или помош, за уживател на фа-
милијарна инвалидн.ина и уживател на социјална по-
мош во смисла на чл. 5 до 8 на истата уредба, — не 
се засметува пензијата, инвалид.нината односно помо-
шта на самиот уживател. Ако уживателот прима и 
тензија и инвалиднина се засметува едно примање, и 
тоа она што е помало. 

2) Сите други примања на уживателот, како и 
сите примања на членовите од неговото домаќинство, 
се засметуваат во вкупниот месечен приход кој го 

ословува примањето на паричната надокнада наместо 
гонови. 

Бр. 21287 
3 ноемв.ри 1951 година 

' Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 
Согласни: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегориќ, с. р. 

4 7 8 . 
Врз основа на чл. 36 од Основниот ваков за бу-

кетот, во врска, со чл. 26 и ст. 2 чл. 34 од Уредбата: за 
извршување на буџетот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
24/47) и чл. 3 и 4 од Уредбата за додатоците на дена 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/51), а во согла-
сност со Претседателот на Советот за народно здравје 
и социјална политика на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
З А ПРИДОНЕСОТ З А ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА 

З А ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА 
1) Со цел да се обезбедат средствата за исплата 

На додатоците на деца на работниците и службениците 
запослени во државните трговски претпријатија, во 
задругите, задружните и општествените организации) 
и во нивите стопански претпријатија и додатоците на 
деца на оние лица што се запослени со постојана на-
града во општествените организации на постојани дол-
жности определени со одделни прописи, државните 
трговски претпријатија, задругите, задружните и опште-
ствените организации и нивните стопански претприја-
тија должни се да плаќаат одделен придонес по про-
писите од оваа наредба. ф 

2) Ако занаетчиските задруги (производители^ 
преработувачки и услужни) и рибарските задруги на 
кои што рибарењето им е едино или главно занимање 
(чл. 4 Уредбата за додатоците на деца) одлучат да им 
обезбедат на своите членови додатоци на деца по про-
писите од Уредбата за додатоци на деца, должни се 
да уплатуваат придонес по прописите од оваа наредба' 

Одлука за обезбедување додатоците на деца од 
членовите на задругите од претходниот став дон сува) 
управниот одбор на задругата. Управниот одбор на 
задругата е должен да поднесе за оваа одлука писмена' 
пријава до надлежниот околиски (градски, реонски) 
орган за социјално осигурување. 

3) Придонесот за обезбедување додатоците н а 
деца (на постојаниот додаток и додатокот за спрема 
на новородено дете) изнесува 30% (триесет од сто) 
од збирот на платите, паричните надокнади за пре-
хранбени бонови и вредноста на индустриските бонови 
што и.м се издаваат на работниците и службениците 
односно на членовите од задругата. 

Во основот за пресметка на придонесот за обезбе-
дување додатоците на деца се пресметува износот на 
платата на работниците и службениците односно на 
заработките на членовите од задругата, кој претста-
вува надокнада за работа, при што не се зема во 
обзир надокнадата за. трошковите што ги имал работ-
никот и службеникот односно членот на задругата при 
вршењето на определената задача (примање од оне-
розен карактер), како што се патни трошкови и слич-
ни надокнади. Во основот влегува уште и паричната 
надокнада која им се исплатува на работниците и слу-
жбениците односно на членовите од задругата наместо 
прехранбени бонови, а исто така и четворострук износ 
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па номиналната вредност на индустриските бонови што 
им се издаваат само ма работниците и службениците 
односно иа членовите на задругата. Во осново? не се 
засметуваат додатоците на деца, нити вредноста на 
индустриските бонови што се издаваат како дел од 
додатокот на деца. 

4) Пресметувањето на придонесот за обезбедува-
ње додатоците на деца се врши при пресметувањето 
на платите, паричните надокнади за прехранбени бо-
кови и индустриските бонови. 

5) Обв,рзниците што имаат текуќа сметка кај На-
родната банка на ФНРЈ односно кај друга банка дол-
жна се пресметаниот придонес да го уплатат со вир-
мански налог најдоцна при подигањето на готовите 
изри за исплата на платите и паричните надокнади за 
грехранбени бонови. Ако овие обврзници не ќе под-
несат ни тогаш вирмански налог за уплата на придо-
несот, банката нема да им ја изврши исплатата на го-
ловите пари. 

Другите обврзници се должни да го уплатат при-
донесот за обезбедување на додатоците на деца нај-
доцна следниот ден после извршената исплата на пла-
жите. 

6) Придонесот за обезбедување додатоците на де-
ца се уплатува кај Народната банка на ФНРЈ на 
сметката бр. 800610 — Придонес аа додатоците на 
деца. 

7) Средствата за ис,плата на додатоците на деца 
ќе се примаат од На,родната ба,нка на ФНРЈ на терет 
на истата сметка во чија корист се врши уплата на 
придонесот за обезбедување на овие додатоци. 

Државните трговски претпријатија ќе и издаваат 
на онаа банка при која се води нив,ната текуќа сметка 
готовински! налог ,на образецот на Народната банка на 
ФНРЈ бр. Ш а за подигање потребниот износ за. 
исплата на додатоците на деца. Ако државното тргов-
.ско прет,пријатие не ќе го поднесе овој налог истовре-
мено кога го поднесува налогот за подигање готови: 
лари за исплата на платите односно со налогот за 
уплата на придонесот, должно е да и поднесе на бан-
ката доказ за извршената, уплата на придонесот за 
месецот за кој се подига готовината за исплатата на 
додатоците на деца. 

Задругите, задружните и општествените органи-
зации и нивните стопански претпријатија ќе го по-
дигаат од На,родната банка на ФНРЈ потребниот износ 
за исплата на додатоците на деца исто така по обра-
вецот бр. Ш а , и тоа само по претходна заверка на 
овој налог од страна на органот за социјално осигу-

^ рање на надлежниот околиски (г,радски, реонски) на-
роден одбор кој ќе стави на грбот од налогот клаузу-
ла: „Може да се исплати в куно динари 
Оваа заверка ја вршат оние лица што се овластени 
за располагање со акредитивот на социјалното осигу-
рување. 

8) Филијалата на Народната банка на ФНРЈ про ме 
тот по сметката на придонесот за додатоците на деца 
ќе го п,ренесува на секој 5-ти во месецот на истата 
сметка на централата односно на онаа филијала на 
Народната банка на ФНРЈ што ја води оперативата 
за логичната нродна република. 

9) Народната банка на ФНРЈ со целокупниот из-
нос на ис,платените додатоци на деца ќе ја . те,рети 
о,пределената сметка, но во готови пари ќе исплатува 
само 43%, додека за разлика од 57% ќе издава инду-
стриски бонови. 

10) Со оваа наредба не се засега во прописите со 
кои ш т о е регулирано пресметувањето и плаќањето на 
Првата и втората разлика во полната цена на чинењето 
Односно првата и втората разлика во платите, туку 
тие остануваат и натаму во сила, со тоа што првата 
и втората1 разлика ќе се плаќаат од основицата од која 

Среда, 7 ноември 1951 

е наплатувана до 31 октомв,ри 1951 година, т. е. без 
засметување паричната над окна д а за прехранбени бо-
нови, вредноста на индустриските бонови и новите 
додатоци на деца. 

11) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ќе се применува 
од 1 ноември 1951 година во поглед на исплатите што 
се однесуваат на времето од 1 ноември 1951 година 
па натаму. 

Бр 21210 
1 ноември 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. ј 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје и 

социјална политика, 
др Павле Грегориќ, с. р. 

479. 
Врз основа на чл. 44 ст. 2 точ. 4 и 12 и чл. 85 од 

Уставот на ФНРЈ, донесуваме 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗМЕНА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ПОДАТОЦИ И 

ПУБЛИКАЦИИ СО СТРАНСТВО 

1. Службата за размена на статистичките податоци 
и публикации од статистичка природа со странство ја 
организира Сојузниот завод за статистика и евиден-
ција. 

2. Во секој поодделен случај на врски со стран-
ство во статистички работи Сојузниот завод за стати-
стика и евиденција ќе се консултира со Министер-
ството на надворешните работи. 

3. Сите други државни надлештва и сите установи 
ќе општат по работите за размена на статистички по-
датоци и публикации со странство, преку Сојузниот 
завод за статистика и евиденција. 

4. За извршување обврските на Федеративна На-
родна Република Југославија по меѓународните дого-
вори и спогодби во статистички работи се грижи Со-
јузниот завод за статистика и евиденција во согла-
сност со Министерството на надво,решни работи. 

Сојузниот завод за статистика и евиденција ја 
претставува Федеративна Народна Република Југосла-
вија во односите со странски статистички заводи и со 
статистичките служби на меѓународните организации. 

5. Статистичките служби на народните републики, 
на автономните и други административно-територијални 
единици ќе постапуваат во поглед на службата за ме-
ѓународна статистичка со,работка по напатствие од Со-
јузниот завод за статистика и евиденција. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Ре,публика Југославија", 

Бр. 416412 
9 октомври 1951 годи,на 

Белград 

Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на надворешните работи на ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

П,ретседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, с. р. 



Среда, 7 (Ноември 1951 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 50 - Страна 603 

480. 
Врз основа на' чл. 20 од Уредбата за арондација 

на земјиштата на селско-стопанските добра и на селан-
ските (работни задруги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/51), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБУСТАВУВАЊЕ РАБОТИТЕ НА АРОНДАЦИЈА 
НА ЗЕМЈИШТАТА НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ ДО-

БРА И НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ 
1) Со обзир да работите на арондацијата на земји-

штата на селско-стопанските добра и на селанските 
работни задруги би го смеќавале правилното и навре-
меното извршување на есенската сеидба и длабокото 
зимско орање, се обуставува секоја натамошна работа 
на арондацијата. 

2) Продолжувањето на работите на арондацијата 
ќе се определи дополнително. 

3) Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 8992 

.-,2 ноември 1951 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско 

стопанство и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

481. 
Врз основа на чл. 30 од Законот за учениците во 

стопанството, во врска со одредбите на чл. 15 и 16 
од Уредбата за парична надокнада наместо бонови за 
прехрана („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/51), а во 
согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ и 
со Претседателот на Советот за наука и култура на 
Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВО 
ЗАПОСЛЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ, 
КАЈ ЗАДРУГИТЕ, ЗАДРУЖНИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НИВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) Учениците во сто,панство запослени кај при-
ватните работодатели и кај задругите, задружните и 
општествен,ите организации и нивните претпријатија 
се плаќаат по Уредбата за платите на работниците и 
учениците, која е матична.за струката (занимањето) 
што ја учи учен,икот. 

Доколку поодделни занимања (струки) не се оп-
фатени со уредбите за платите на работниците и уче-
ниците "за поодделни стопански гранки, на учениците 
им припаѓа плата според траењето на учењето и тоа 
најмалку: 

а) на учениците во I година учење 1.000.— динари 
б) на учениците во II година учење 1.500.— „ 
в) на учениците во III година учење 2.000.— „ 
2) Покрај платата од претходната точка на уче-

ниците чии родители не примаат за нив детски дода-
ток им припаѓа и помош за стручно оспособу,вање во 
износ кој одговара на вредноста на боновите за купу-
вање индустриски стоки со 80% попуст според потро-
шувачката категорија ИР под услов: 

а) да немаат родителите повеќе од 2 хектара обра-
ботува земја, односно ако селско-стопанскиот имот им 
е помал од 2 хектара обработив а земја, доходот од тој 
имот да не преминува 3.000.— динари по еден член 
на домаќинството годишно; или 

б) доходот од сопст,вениот имот и од приватната 
стопанска дејност на ученикот и родителите да не 

преминува 2.000.— динари месечно по еден член на 
домаќинство. 

Како доход во смисла на точ. а) и б) од прет-
ходниот став се зема, по правило, доходот кој под-
лежува на данок. 

3) Помошта за стручно оспособување работода-
телите им ја исплатуваат на учениците кои се наоѓаат 
кај нив на учење од сопствените средства. 

4) Правото на помош за стручно оспособување го 
има ученикот во случај кога има право и на плата. 

5) Помошта за стручно оспособување се испла-
тува месечно заедно со платата. 

6) Објаснение по ова решение ќе даваат советите 
за народно здравје и социјална политика на народните 
републики. 

7) Платите и помошта по ова решение се испла-
туваат почнувајќи од 1 ноември 1951 година. 

8) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 25236 
5 ноември 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегориќ, с. р. 

Согласни: 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за наука и култура, 
Родољуб Чолановиќ, с. р. 

482. 
Со цел да се спроведат мерките за постапно во" 

ведување во живот на новиот финансиски систем, во 
согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ И ДРУГИТЕ 

СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ 

Точката 1 од Решението за финансирање на уче-
ничките домови и другите социјални установи („Случ 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 49/51) се дополнува така, 
што во ставот 1 на таа точка под б) на крајот се бри-
ше зборот „и" и се става точка и запирка, а под в) на 
крајот после зборот „деца" наместо точка се става 
точка со запи,рка и како нов ред се додаваат зборо-
вите: 

„г) оперативни материјалн,и расходи за детски ја-
сли, детски градинки и обданишта за школски деца." 

Бр. 25237 
31 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегориќ, с. р. 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
инж. Милентие Поповиќ, с. р.( 
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, 483. 

Врз основа па чл. 4 став 5 од Уредбата за изме-
нување и дополнување на Уредбата за патните и се-
лидбените трошкови на државните службеници (Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), а во согласност со 
,Претседателот на Советот за народно здравје и соци-

ј а л н а политика на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ 
ПАТУВАЊА 

I. — Во врска со новоопределените тарифи за 
превоз на патници во железничкиот, друмскиот, речни-

к.-, поморскиот и воздушниот сообраќај, како и со но-
вите продавни цени на угостителските услуги за сме-
стување и прехрана, наместо досегашните износи пред-
видени во членот 4 став 1, 2, и 3 од Уредбата за изме-
лувања и дополнувања на Уредбата за патните и 
јселидбените трошкови на државните службеници, се 
определуваа? Н О Е Л износи на дневниците за службени 
патувања во границата на државата, и тоа: 

а) на службениците од I врста и на хонорарните 
^службеници со хонорар преку 6.С00.— динари месечно 
.Ф00.— динари; 

б) на службениците од II врста, на работниците 
распределени на работи од VII до X група и на хоно-
-р ари иге службеници со хонорар преку 4.500.— до 
'Б.ООО.— динари месечно 430.— динари; 

г) на службениците од III и IV в,рста, на другите 
-работници и учениците во странството и на хонорар-
и т е службеници со хонорар до 4.500.— динари ме-
,сечно 350.— динари. 

II. — Дневниците на службени патувања предви-
дени во точ. I на ова решение се наголемуваат, и тоа: 

/ 
а) за патувања во Белград, Загреб, Ријека, Љу-

бљана и Сарајево за 15%; и 
б) за патувања во Дубровник, Цеље, Марибор, 

'Јесенице, Мостар, Титоград, Скопје и Нови Сад за 10%. 
Ова наголемување се однесува само на износите 

од дневниците предвидени во точ. I под а), б) и в) 
јна ова решение, а не и на наголемувавањето на дневни-
ците предвидени во чл. 4 став 4 од Уредбата за изме-
лувања и дополнувања на Уредбата за патните и се-
лидбените трошкови на државните службеници. 

III. — Службениците и работниците, како и уче-
ниците во стопанството и приправниците, по враќа-
њето од службеното патување, должни се при ликви-
дацијата на патната сметка да ја приложат возната 
карта на превозното средство што го користеле на 
патот. 

IV. — Ова решение влегува во сила на 1 ноември 
1951 година. 

Бр. 21286 
31 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

и социјална политика, 
др Павле Грегориќ, с. р. 

484. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско" 1е-

леграфско-телефонскнте тарифи, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА П У Ш Т А Њ Е 
ЕО ТЕПАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО 
ПОВОД ДЕСЕТГОДИ ШИИ НАТА НА ДЕНОТ 27 МАРТ, 
НА НАРОДНИТЕ ВОСТАНИЈА И ДЕНОТ НА АРМИ-

ЈАТА ВО 1951 ГОДИНА 

Во Решението за пуштање во течај пригодни по-
штенски марки по повод Десетгодишнината на денот 
27 март, на народните востанија и денот на Армијата 
во 1951 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/51), 
ставот 2 се менува и гласи: 

„Една серија од овие марки содржи 15 вредности, 
од кои е првата од 3 динари со слика на еден детал 
на народните манифестации во Белград, потоа по шест 
марки од 3 и 5 динари со разни слики што ги симбо-
лизираат народните востанија во народните републики 
и најпосле две во вредности од 15 и 150 динари со 
слики што ја симболизираат Југословенска армија". 

Во ставот 3 точката 8 се менува и гласи: 
„8) На марките од 15 и 150 динари во спомен на 

прославата на Денот на армијата стои: ,.Дан армије 
22-ХИ-1941—1951" со кирилица и „ФНР Југославија" 
— со латиница, а осем тоа на марката од 150 динари 
уште „Авионска пошта" — со латиница". 

Во последниот став првата реченица се менува и 
гласи: 

„Марките од ова издание ќе се пуштат во тепај 
постапно, и тоа секоја на соодветната дата означена 
на марката, осем ма.рката од 15 динари во спомен на 
прославата на Денот на армијата, која ќе се пушти 
во течај на 29 ноември 1951 година." 

Бр. 15464 
31 октомври 1951 година 

Белград 
Директор 

на Главната дирекција на поштите, 
Никола Милановиќ, с. р. 

У К А З И 
Врз основа на чл. 74 точ. 14 од Уставот на ФНРЈ, 

Президиумот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија, издава 

У К А З 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА МИНИСТЕРОТ 
НА НАДВОРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

ФНРЈ ДОДЕКА СЕ НАОЃА ВО СТРАНСТВО 

Додека ќе се наоѓа во странство Министерот на 
надворешните работи на ФНРЈ Едвард Кардељ ќе го 
заменува Претседателот на Владата и Министер на 
народната одбрана, Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Тито. 

У. бр. 1914 
1 ноември 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Г ' Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. ( др Иван Рибар, с. р̂  
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Врз основа на чл. 74 топ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија издава 

У К А З 

ЗА ОДБИВАЊЕ МАРЈАН СТИЛИНОВИК ОД ДОЛ-
ЖНОСТА НА ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛКО-

. МОШТЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО УРУГВАЈ 

Се одзива од својата досегашна должност Марјан 
Стил инов и ќ, вон,реден п,ратеник и ополномоштен Мини-
стер на ФНРЈ во Уругвај. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 1885 
27 октомври 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др. Иван Рибар, с. р. 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија издава 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛ-
НОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО УРУГВАЈ 

Се назначува за вонреден ,пратеник и ополномо-
штен Министер на Федеративна Народна Република 
Југославија во Уругвај Миша Павичевиќ, вонреден: 
пратеник и ополномоштен Министер во Аргентина. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
озој указ. 

У. бр. 1887 
27 октомври 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија издава 

У К А З 

ЗА ОДЗИВАЊЕ НА МИЛАН РИСТИК ОД ДОЛЖНО-
СТА НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМО-

ШТЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО СИРИЈА 

Се одзива од својата досегашна должност Милан 
Ристиќ, извонреден пратеник и ополномоштен мини-
стер на Федеративна Народна Република Југославија 
во Сирија. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 1905 
31 октомври 1951 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р / 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ,; 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната, скупштина на Федеративна Народна Рспу-. 
блика Југославија издава 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛч 
НОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД,^ 

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛИБАН ^ 

Се назначува за вонреден пратеник и ополномо-
штен Министер на Федеративна. Народна Република 
Југославија во Либан Михајло Јаворски, ополномо-, 
штА Министер во Министерството на надворешните! 
работи. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 1908 
31 октомври 1951 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, 
Миле Перуничиќ, с. р. 

Претседател, 
др Иван Рибар, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службен лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговине" во бројот 19 од 15 септември 1951 година 
нема службен дел. 

Во бројот 20 од 22 септември 1951 година обја-
вува: 

Указ за определување претпријатие од локално 
значење за претпријатие од републичко значење; 

Решение за бројот на судиите и судии-порстници 
на околиските судови; 

Наредба за почетокот на работењето на окру-
жните судови во Бихаќ, Горажде, Лиено, Приједор, 
Травник и Требиње. 

Во бројот 21 од 6 октомври 1951 година објавува: 
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Уредба за откуп на селско-стопански производи 
во економската 1952/53 и во календарската 1952 го-
дина; 

Уредба за укинување Главната дирекција за про-
мет со прехранбени производи, со текстил и обувки 
во Сарајево; 

Решение за пренесување републичките средни тех-
нички школи и работничките техникуми во надлежност 
на народните одбори; 

Наредба за почетокот на работењето на Околи-
скиот суд во Сарајево; 

Наредба за почетокот на работењето на окружни-
те судови во Брчко и Добој; 

Решение за изменување на подрачјата на околи-
ските занаетчиски комори; 

Решение за изменување на Решението за бројот 
на судиите и судиите поротници на окружните судови; 

Решение за висината на дневниците на судиите-
поротници што се членови на селанските работни за-
други или приватни занаетчии. 

Во бројот 22 од 17 октомври 1951 година обја-
вува: 

Указ за укинување Советот за енергетика и ек-
страктивна индустрија на Владата на НРБ и X и Со-
ветот за преработувачка индустрија на Владата на 
НРБ и X и за оснивање Совет за индустрија на Вла-
дата на НРБ и X; 

Указ за укинување Министерството на трудам на 
НРБ и X; 

Указ за укинување Главната управа за увоз и из-
воз на Н'РБ и X; 

Указ за реорганизација на Владата на ВРВ и X; 
Указ за разрешување од должност директор на 

Главната управа за увоз и извоз на НРБ и X; 
Указ за состав на Стопанскиот совет на Владата 

на НРБ и X; 
Указ за определување установи чии раководители 

и општествени професионални организации чии избра-
ни претставници се членови на Советот за просвета, 
наука и култура на НРБ и X; 

Указ за именување членови на Советот за просве-
та, наука и култура на НРБ и X; 

Указ за оснивање одбор во Советот за просвета, 
наука и култура на ВРВ и X и за определување нив-
ниот состав; 

Указ за именување директор на Заводот за стати-
стика и евиденција на НРБ и X; 

Наредба за поставана и заштита на планинарски 
знакови и планинарски технички помошни средства; 

Наредба за собирање ушур од мелници, крупари, 
роначи, за водење книги и ,евиденција на мелници од 
ушури за собирање на манипулативни одвишоци жита 
од мелници во економската 1951/52; 

Решение за определување житородни реони во 
НРБ и X. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република ,Македо-
нија" во бројот 27 од 15 октомври 1951 година обја-
вува; 

Указ за свикување На,родното собрание на НР 
Македонија во II редовно заседание; 

Уредба за укинување Институтот за памук при 
Министерството за селско стопанство; 

Решение за определување места и кредити за из-
градба на станбени згради за работниците и службе-
ниците во 1951 година на територијата на НР Маке-
донија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДИЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републнке Црне Горе" 
во бројот 21 од 29 септември 1951 година објавува: 

Указ за помилување на осудените лица; 
Уредба за укинување Главната дирекција на тр-

говските ,претпријатија; 
Уредба за задолжителен откуп на маслинки и уље 

од маслинки во 1951/52 година; 

Решение за одредување места во кои ќе се гра-
дат станбени згради во см,исла на Уредбата за изгради 
ба на станбени згради на работниците и службениците 
во 1951 година. 

С О Д Р Ж А Л : 

Страна 
476. Уредба за арондација на земјиштата на сел-

ско-стопанските добра и на селанските ра-
ботни задруги - - 597 

477. Напатствие за применувањето на членот 14 
од Уредбата за паричната надокнада наме-
сто бонови за прехрана 599 

478 ,,наредба за придонесот за обезбедување 
средствата за додатоците на деца 599 

479. Решение за размена на статистичките пода-
тоци и публикации со странство 600 

480. Решение за обуставување работите на арон-
дација на земјиштата, на селско-стопанските 
добра и на оеланоките работни задруги — 601 

481. Решение за плаќање на учениците во сто-
панството запослени кај приватните рабо-
тодатели, кај задругите, задружните и оп-
штествените организации и нивните прет-
пријатија 601 

482. Решение за дополнување на Решението за 
финансирање на ученичките домови и дру-
гите социјални установи 601 

483. Решение за наголемување дневниците за 
службени патувања 602 

484. Решение за изменување на Решението за 
пуштање во течај пригодни поштенски мар-
ки по повод Дееетгодишнината на денот 27 
март, на народните востанија и Денот на 
армијата во 1951 година 602 
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