
СМРТ НА ФАШИЗМОТ — СЛОБОДА НА НАРОЈ П О Ш Т А Р К А Т А Е ПЛАТЕНА ВО ГОТОВО 

СЛУЖБЕН ВЕСНИK 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Број 3 СКОПЈЕ, 9 ФЕВРУАРИ 1946 Год. II 

Службен весник на Народна Република Македонија 
излегуе повремено. Ракописите се нрак јаат н а адре-
са: Службен весник на Народна Република Македо-

нија — Скопје. Ракописите не се вракјааг. 

Цена 5 динари од табак. Претплата за 6 месеци 135 
динари, за една година 250 динар«. Огласите се прие-
мат по тарифата , објавена во Службен весник 

бр. 10/45. Чекова сметка бр, 83-109 

14 
У Р Е Д Б А 

За создавање на биро за проектирање 
за Македонија 

Чл. 1. 
Нази анкето на бирото е: „Биро за проектирање 

за Македонија" — Пробира за Македонија. 

• Чл. 2. 
Целта на бирото е: да проектира и води надзор 

на сите врсти обекти од хедротехнички, архитекту-
ре«. сашштителен и електро®! аш ниски карактер. 

Чл. 3-
Пребиро за Македонија е самостално комерци-

ално претпријатие. 

Чл. 4. 
Седалиштето на Пребиро за Македонија е Скопје, 

но според нуждата и вовможностите> може да отвори 
свои филијали и по другите места во Македонија и ке 
помага да се отворат окружни и градски бира за 
проектер ане. 

Чл. 5. 
З а исполнение на целта на б и р о т о. Ми-

нистерството на градежите на Народна Република Ма-
кедонија ке стави на расположение своите инстру-
менти и прибери со накнада до дека бирото н е избави 
своди. 

Чл. 6. 
Чистата печалба влегува во државната каса. 

Чл. 7. 

Н а ј д о ц н а до крајот на месец јануари секоаа го-
дина Пребиро з а Македонија објаву е биланс за ра-
ботата и приходите за мин ал ата година. 

Чл. 8. 
Пребиро за Македонија проектира државни« ко-

оперативни и приватни обекти. 

Чл. 9. 

ПРОБИРО за Македонија се управљава Од Упра-
вител или негов помошник. 

Надзор над работата на П Р О Б И Р О з а Македо-
нија го врши Министерот на градежите. 

Управителот и неговиот помошник ги назначава 
Министерот на градежите в о сагласне с о П р е т с е д а -
телството на Народната Влада н а Народната Р е п у - , 
блика Македонија. 

Чл. 10-
З а целата работа одговорноста ја сноси Упра-

вител, а за поедини проекти: проектантот н реви-
дентот. / 

Бирото се представува и; подпишува од Упра-
вителот или неговиот помошник. 

Чл. 12. 
По блиски р а с п о р е д и за работата, организаци-

јата, таксите и вовнагражденијата за работите ке 
пропише Министерот на град ежите со правилник. 

Чл. 13. 
Талку.ване задолжително- по оваја Уредба дава 

Министерот на ' градежите . 

Чл. 14. 
Оваја Уредба стапува во сила со денот на обја-

вуванета во Службениот весник на Народна Репу-
блика Македонија. 

Министер, 
Инж. Г В АСИ ЛЕВ, е. р. 

Претседател: 
Л. КО ЛИ ШЕВСКИ. е. р. 

Од е. з а „Службен весник" 
На основание на чл. 34 од Законот за аграрната 

форма и колонизација. Министерот на земјоделието 
то и шумарството го донесуе овој 

13 
ПРАВИЛНИК 

за 
извршуење на Законот за аграрна реформа и внат_ 
решна колонизација на териториајта на федерална 

Македонија 
Чл. 1. При создавањето на земјишен фонд ех. 

чл. 3 од Законот за аграрната реформа и колониза-
ција а при одзимањето на земја и др. од досегашните 
сопственици д а се има пред вид следното: 

а) под голем посед од чл. 3 т. а, од Законот за 
аграрна реформа и колонизација, кој требе да се 
разликуе од земјоделски! посед чл, 3. т. г. разбира се 
посед чива вкупна површина надминуо 25 хектара 
обработуема земја или вкупната површина во опште 
надминуе 45 хектара и се обработуе со 0Тдавач>е 
под наем, исполица, третина, семе и ел. 

Поседите под горната точка се екслропрират ис-
целе без накнада заедно со зградите, инвентарот, 
добитокот, храната и семето. 

б) под одредбите н а т. б. од чл. 3 не спагја под 
удар н а аграрна реформа земја сопственост на селата. 

П р е ц е н е т а д а ли ке-се остави и колку земја на 
сопствениците за индустриски, градежни, културни 
и др. друштвени цели, ке определи Министерот на 
земјоделието и шумарството, на образложен предлог 
на окружниот народен одбор. 

* ; в) се одземат сите земјишни поседи на црквите 
и , џамиите а на манастирите и на сите други врсти 
задужбини верски и световни1, ке се одземе само ви-
шокот над 10 хектара. 

• На верските институцији (цркви манастири, цр-
квени власти) од поголемо значение или со пого-
лема .историска вредност ке им се остави од нивни-
от сегашен посед до 30 хектара о б р а б о т у в а земја 
и до 30 хектара шума. Који се институцији од исто-
пическо значение, се одредени од Председател. на 
Народната влада. 
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На поедини манастири и верски институцији на 
који им се останува по чл. 9, од поседите ке се 
остави и сразмерен дел од зградите, инвентарот (жив 
и мртов) спрема оставената им земја. 

г) нема да се смета голем посед во смисол на 
чл. 3. т. а. сшај посед кој, макар да има површина 
предвидена за голем посед, го обработуе самиот соп-
ственик лично, на кого е главното занајатие земјо-
делие, со делимична наемна работна снага и који 
лично учествуе во обработуењето на земјата со сво-
ај физичка работа, — таков посед ке се смета за зе-
мјоделски. Зградите, инвентарот, добитокот, храна-
та и семето на овакви поседници не се одзимат. ма-
кар и да се они по големи, од 25 хектара односно 45 
хектара, а за одземенио вишок земја ке им се плати 
законската накнада. 

Д) под ^споредбите на чл. 3 т. д. од законот 
подпагјат поседите чији сопственици не се земјодел-
ци. а чија обработуема земја — површина изнесуе 
помалко од 25 хектара односно 45 хектара вкупна 
површина. 

На поединците од овој член ке се остави мак-
симум од Зх-ра. заедно со зградите, инвентарот, хра-
ната, семето и т н. а за одземената земја ке им се 
плати законска накнада. 

Чл. 2. Под постројки ке се сметат и онија по-
стројки, који служат за индустриски сврхи а који се 
во врска со самите стопанства како воденици, мли-
нови. дишен, стругари, влачари, фабрики и др. до 
колку не се исклучени под чл. 3. т. б. од Законот 
за аграрна реформа и колонизација. 

Под земјоделски жив и мртов инвентар требе 
да се разбира: 

а) мртов инвентар: тука спагјат средства за про-
изводство (плугови сијалици, справи, мотики, лопа-
ти. секири и др.) 

б) жив инвентар: работен добиток (коњи. воло-
ви, магариња, мазги, биволи) продуктивен добиток; 
крави, свињи, овци, пчели и птици); расплоден доби-
ток: (бици, ждребци и др.). 

Чл. З. Како едно домаќинство (задруга) по чл. 
5 ке се смета домаќинство затечено на 28-УШ 1945 
год. на који ке им се определува максимум од 20 до 
25 х-ра обработуема земја. По исклучение на секое 
домаќинство преку 15 члена од горниот максимум 
ке се увеличи со по 1 хек. за секој понатамошен 
член од фамилијата. Ако некој член од домакинство-
то не живи на стопанството и не е земјоделец нема 
да му хе остави по 1 хек: 

Како едно стопанство ке се смета земјата што 
ја ниат членовите на домакинството (родители, бра-
ила. сестри и внуци), тамо каде делбата дејствително 
не е извршена и стопанството е единствено. Како 
едно стопанство ке се сметат стопанствата на супру-
зи ако не се били разведени до 28-УШ 1945. 

Како обработуема земја ке се смета земјата под 
ораница, лојза, овошна градина, ливади, башти, пар-
кови и онија пашњаци по проценка на месната аграр-
на комисија, који се згодни за обработуење. 

За решение по горните прашања важи положбата 
на ден 28 август 1945 оод. Сите промени след 
таја дата не се признават 

Сите подаци за својите стопанства и за дело-
вите на истите во разните места се должни да ги 
достават самите сопственици на месниот на-
роден одбор, преди расправата или најдоцна на 
еден ден преди да почне расправата на месната 
аграрна комисија. Во противен случај сопствениците 
на поседите ке бидат одговорни по одредбите на 
законот за сузбијањем на недопуштената шпекула-
ција и стопанска саботажа. 

За секој посед, који спагја под удар на аграр-
ната реофрма по прописите на законот за аграрната 
реформа и колонизација, ке се утврди површината 
по парцели и култури по фактическото положение. 
Тамо каде е проведен катастар, ке се лишат и ка-
тастарските бројеви и други катастарот знаци. 

Чл 4. При одзимањето на вишокот (чл. 3. т. г. 
и д.) на сопствениците ке им се исплати оштета во 
висина на едногодишен среден доход по хек. кој« 
ке се одреди од месната аграрна комисија. Прино-
сот ке биде претворен во динари и внесен во од-
луката. 

Ке се избегнуе земањето на земја каде има по_ 
строЈки. Дворовите заедно со зградите ке се сметат 
во одредениот максимум^ 

Бив иште сопственици имат право да задржат се 
до определениот максимум овошни градини и лојза 
а од другите култури вишокот ке се одземе сразмер-
но. што значи, аграрната комисија ке определи, ко-
ји парцели се одзимат и требе да се во сразмерен 
дел. но ке се иде на това оставениот максимум да 
прави една целина од прибрано земјоделско стопан-
ство, около седиштето на сопственикот. 

Во случај да е дел од извесно земјиште, које бив. 
сопственик има право да го задржи, погодно за 
општи стопански нужди во селото по решението на 
месната аграрна комисија бив. сопственик не може 
да задржи овакво земјиште. 

Чл. 5. Тамо каде лицето со ^земјоделско зани-
мање е член на домакинството које се занимава со 
земјоделие, вишокот над 3 х-ра ке се врати по за-
конот и обичајите за наследство, на членовите од 
домакинството који живеат во село и се занимават 
со земјоделие до определениот максимум по чл 20 
од законот. 

Чл. 6. Земјоделски и занаетчиски домаќинства 
(стопанства) који поради војните собитија како: уни-
штување на стопански згради, мобилизирање, ре-
квизиција и уништуење на добитокот, немање до-
волно работна рака поради фашистичкиот терор, се 
принудени да ја земјата дават на други лица ке се 
сметат како земјоделци који сами ја обработуват 
својата земја. 

Чл. 7. Земјите експроприрани по чл. 3 и 11 од 
законот за аграрна реформа и колонизација нема да 
се внесат во земјишниот фонд, но ке се остават за 
предназначени државни (савезни, земски и меони) зе-
мјоделски стопанства, за социјални и научни инсти-
туцији и војни установи, до колку са им тие земји 
неопходним. Големината на земјите што ке се оста-
ват ке ја одреди Министерот на земјод. и шумар-
ството според нуждите и способноста« за обрабо-
тување на поменатата установа, а на образложен пред 
лог од самата установа. 

Чл. 8. Земјата од зебјишниот фонд ке се доде-
луе на безимотните и малоимотните земјоделци, ко-
ји ке ја работат сами со својте фамилии во местото 
и поблиската околина. Секој местен народен одбор 
ке направи список на сите безнмотни и малоимотни, 
који сакат да добијат земја со следните подаци: 

1) Презиме, татково име и име, години старости 
на главата на домакинството; 

2) Занајаггие. главно и споредно на главата на 
домакинството; 

3) Од каде е родом; 
4) Членови на домакинството који живеат во 

една кукја со назначение односот на средството, име. 
години старости, пол и занајатие на секој член; 

5) Имотното састо јати на домакинството: 
а) колку хектара земја притежава по култури 

сопствена, а колку држи дадена од бившите 
аграрни власти. 

6) што има од инвентар, жив и мртов; 
б) Да ли главата на домакинството или некој 

член од домакинството во оваја војна бил борец, кој, 
од кога; да ли е инвалид, кој и од кога е онеспосо-
бен; да ли е позадински работник — конкретно, ка-
нов и од кога; да ли е загинал кој, кога и каде; 

7) Да ли желае да се пресели, ако му се земја 
даде на друго место во Македонија кога во местото 
каде живее домакинството или во суседнога село, 
изопште нема земја за доделуење. како и кога та-
ква земја нема достатачно за да се подмират сите 
уведени домаќинства во списокот. 

Земјоделците безимотни и малоимотна што се 
иавогјат во Југословенската Армија и (чираците на 
падналите борци во војната и од фантастичниот 
терор, ке бидат пријавени од нивните фамилији или 
од месниот народен одбор по службена должност. 

Чл. 9. Министерот на земјоделието и шумарство* 
то след извршената експропријација а пр еди да от-
почнат расправите за раздавање на земја на без-
иметните и малоимотни. на предлог на околиските 
народни одбори ке определи који земји од земјишни-
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от фонд во поједини места ке бидат раздел еми на 
месните селани од местото и околните села, а који 
од тије земји ке бидат ангажирани за внатрешна 
колонизација. 

За Таја цел месната аграрна комисија ке испра-
ти на околискиот народен одбор список на безим от-
мите и малоимогни со точни сведенија за површина-
та на земјишниот фонд по парцели и култури. Око-
лиските народни одбори на основавме површината од 
земјишниот фонд, бројот на малоимотните и бези-
м е н и земјоделци од самото село и околните села, 
ке предложи на Министер, на земјод. и шумарство: 
која површина и који парцели ке се остават на са-
мото оело, а који на околните села, и који ке се ре-
зервира за внатрешната колонизација. След одо-
бруењето на Министер, на земјод. и шумарството 
определените површини ке се разделат од »месните 
аграрни комисији за секое село. 

Чл. 10. З а земјите што ке ги добијат безимотшг 
те и малоимотните ке платат сума, која ке се испла-
ти на сопствениците (по чл. 3. т, г.) на територијата 
Н. Р. Македонија. 

Чл, II . Земјата од земјишниот фонд ке се доде-
лува од «трана на месната аграрна комисија на без-
имотнн и малоимотни земјоделци, прво на селаните 
од истото село. и од околните села. 

Чл. 12. Првенствено право на доделување на зе-
мја имаат »није земјоделци без земја или со малку 
земја, који биле борци во партизанските одреди на 
НОВ и ПОЈ и Југословенската Армија, инвалиди од 
»ваја војна како и инвалидите од минатите војни (од 
1912—1918 и април 1941 год ) и фамилији^ и сира-
ците на загинатите борци од аваја војна и жртвите 
и фамилиите на жртвите од фашистичкиот терор. 

За да се поправилно определи кој има поголемо 
право на земја требе да се води сметка за следното: 

а) ако е прашањето за два замјклделца без земја 
од који е еден борец, поголемо право има борецот; 

б) ако и двојната не се борци, поголемо право 
има оној који има повечку члена во фамилијата; 

в) за борците да се прави разлика кој од која 
година е борец; 

г) ако се борците од иста година првенство има 
онај, који има ловечко возрасни членови во фами-
лијата. 

Замјата што ја остават колони ст ите во својте 
родни места <чл. 11 т. г.) првенствено ке се доде-
луе ма блиските им роднини, ако имат право на 
земја. 

Чл. 13. Средната големина на земјоделските сто-
панства за секоја околија, ке се определи од, Ми-
нистер. на земјод. и шумарството на предлог на 
окол. нар, одбор, во зависимост од бројот на члено-
вите на домаќинствата и вкупната површина на об-
работам а земја. Тамо каде во една околија, земја-
та сто квалитет и плодност не е еднаква можат за 
извесни села д а се определат две и повеќе средни го-
лемини не земјоделски стопанства. 

До колку средната големина на земјоделското 
стопанство е помала од 7 х-ра, а бројот на членови-
те во семејството поголемо од 6 на секој понатамо-
шен член му се дава уште по 0.50 х-ра, но така вку-
пната површина да не надминуе 7 х-ра (пример: во 
околија X, средна големина на стопанството е 4,30 
х-ра; лице А, на које му се дава земји, има 8 члена, 
тргај ке добије стопанството 4,30+1.00* — 5.30 х-ра. 
Лице В.на које му се дава земја во околија Н. каде 
е средната големина на стопанството 5 х-ра, "а фа-
милијата му броји 12 члена, ке добије само 7.00 хра.). 
Дадена земја на едно стопанство, заедно со соп-
ствената ке износи, најмалку 2 хра пример: С лицето 
X има сопствена земЈа 1.30 х-ра, ке требе да добије 
најмалку 0,70 ха). 

.Ако земјата се навогја во близина на поголем 
град како баштованска или за интензивни култури, 
средната големина на земјоделското стопанство се 
намалуе за 50%. 

Предлогот за среден тип земјоделско стопанство 
око*, нар. одбори ке го испратат едновремено со 
предлогот по чл. 9 од овој правилник најдоцна на 
пет дена после одржаните расправи во логичната 
околија. 

Чл. 14. Министерството на земјоделието и шу-
марското ке определи који земји од земјишниот 
фонд во едно место ке се поделат на оезамаши и 
маљшшотни од самото место, КОЈИ на околните сели, 
а КОЈИ ке се задржат за внатрешната колонизација. 

оадржаните земји за внатрешна колонизација од 
Министар, на земјод. и шумарството ке оидат рас-
пределени на колонистите од другите места на Ма-
кедонија. 

Рлоделуањето на земјата на колонистите за вна-
г р е ш н а колонизација ке ја вршат месните 
аграрни комисији во ЧИЈИ состав ке бидат два члена 
изорани од колонистите, КОЈИ ке се населат, на ме-
стото на двата члена од месните аграрни интере-
сенти. 

Големината на земјата што ке ја добијат коло-
нииште ке износи од 2 до 7 х-ра ех. чл. 20 од за-
конот. 

Ако се земјата навогја во близина на поголем 
град како1 баштованска или со интензивни култури, 
горната површина се намалува за 50%. 

Чл. 15. До колку ке има условија за створуење 
на инвалидска колонија и на детски колонији за сп-
р а ц х е на борците од Југословенската Армија, жрт-
вите на војната и фашистичкиот терор, ке се с т о -
рат во споразумение со Министерството на социјал-
ната политика и сојузното Министерство на Народ-
ната одбрана по прописите на сојузниот и земскиот 
закон за аграрната реформа и колонизација, согла-
сно прописаните уредби и правилници за таја цел 
од сојузната влада. 

Министерството на земјоделието и шумарството 
ке задржи, земја од земјишниот фонд за овија ко-
лонији. • • -

Чл. 16. Доделената земја колониските можат да 
ја групират за заедничко обработуење на коопера-
тивни начела, и да склучат за това договори за 
срок најмалку од 10 години. 

Кооперативно можат да ја обработуват земјата 
и опија аграрни интересенти који имаат и своја соп-
ствена земја, заедно со колонисти^. За овија слу-
чајеви ке важат правилата,који ке ги пропише 
Сојузното Министерство на земјоделието на основа 
рок најмалку од 10 години. 
чл. 23 од Сојузниот закон за аграрната реформа 
и колонизација. 

Чл. 17. Земјите доделени по Законот за аграрна, 
та реформа и колонизација, ке се внесат веднага во 
таписките книги од страна* на окол, нар. судови на 
предлог на аграр, судови при окр, народни одбо-
ри со сите задолженија предвидени по чл, 26 од 
Земскиот закон за аграр, реформа и колонизација. 

Чл. 18 Лицата на који им е доделена земја долж-
ни се веднага да се населат и почнат да ја обрабо-
тува,т доделената им земја сами. 

Изузетно ке се дозволи обработката на а п а р -
ата земја со наемна работна снага, падалица 
друго, кога домакинството поради смртни случај 
или други важни причини остане без работоспособ-
на снага по решението на »кол. нар. одбор одо-
брено од Министерството на земјоделие и шумар-
ство. 

Во исклучителни случаји поради особени оправ-
дани причини), Министер, н а земјод. и шумарството 
може да го продолжи рокот за населението, које 
интересентите требе да го > бар ат со писмено образло-
жение преко окол. нар. одбори. 

СПРОВЕДУЕЊЕ НА АГРАРНАТА РЕФОРМА 

Чл. 19. Месните аграрни комисији се формират 
на селски збор и това: два члена од месниот наро-
ден одбор од који едниот е претседател, другите 
два члена се бират на селски збор но само од бези-
мотните и малоимотни селани. Околискиот народен 
одбор определуе за секоја ?«есна аграрна комисија 
еден од спојите членови, који можат да бидат чле-
нови во неколку месни аграрни комисији. Околиски* 
от народен одбор е должен д а прецени да ли е из-
борот на членовите на аграр, комисија (правилен и 
да ли избраните мо леат да бидат удостовни со так-
ва почаст и должност. Во случај на неправилен из-
бор окол. народен одбор нар едува нов избор. 

Околискиот народен одбор1 ке состави листа на 
сите месни аграрни комисији во> околината « по еден 
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примерок од истата ке ја испрати на окруж. нар. 
*>дбор за аграрниот суд и /на Министер, на земјод. 

и шумарството. 
Месните "аграрни комисији -ке се фор ми рат 

само во месните нар. одбори каде има земја, за екс-
пропријација. 

Чл. 20. При окр. нар. одбори се формира! Аг-
рарш судови како второстепена аграрна власт који 
ке ги решават сите аграрни спорови, како на аграр-

• »ите интересенти, така и на тија, на кого им е од-
земена земјата и дб не сув ат окончателнн. одлуки по 

'' сите прашања без право на жалба. 
Чл. 21. Месните аграрни комисији ке приберат 

целокупниот материјал од месните народни одбори 
нужен за одржавањем ка . расправите. 

•;• .-•,••:.-. Утврдушето иа поседите ке стане пооделно, 
на јавна расправа која ке се закаже најмалко на 
пет дена понапред во место седалиштето на поседот 

. т. е, во меониот народен одбор со објава или на 
уобичајен начин. На расправата ке се поканат сите 
заинтересовани лица. Ке се земат мерки да се за 

• сите поседи, расправите во едно село одржат во 
еден ден. До колку това не е возможно расправите 
ќе се извршат во што пократко време. 

Расправите се јавни и се држат на селски збо-
ре«« 

и Ако се сопсвеникот на поседот на расправата 
не јави, она ке се одржи без него. но во тој случај 
месната аграрна комисија ке му одреди заступник. 
За расправата се води протокол (обр. бр. 1) и ке се 
утврдат сите факти (који ке послужат за донесуење 
на првостепена одлука. 

• Чл. 22. След одржаната расправа ке се донесе 
одлука (обр. бр. 2) во која ке се назначи да ли се 

.поседот експроприра, во целина' (Чл. 3. т. а. б в 
'.и г) или се експроприра само вишокот (чл. 3 т. г 
И д). 

Во првиот случај, со одлуката ке се експропри-
рат и згради и постројки, живиот и мртов инвентар 
(чд. 4 од законот) ако има извршен попис, ке се 
одреди привремен управител, који ке се старае до 

^ неговата поделба. Ако не е пописот извршен, ме-
сната аграрна комисија ке одреди пописна комисија 
од три члена од који нај малко еден требе да е аг-
рарни интересент, која ке изврши попис и ке се 
стара« за попис аните згради и инвентар до нивна-
та поделба. 

За донесуење одлука за утврдуењето на посе-
1 дот 'и за одзимањето му исцело или делимично да 

се имат предвид: културите и површината на ден 
28 август 1945 год. 

Чл. 23. Првостепена одлука за експропрацијата, 
кој,а ке Се издаде Бедната след расправата метју 
другото требе да содржи уште следното: 

I) Презиме име и татково име на сопствени-
кот на поседот, колку годишен е. од каде е, место-

; жителство и што е по занајатие — главно и спо-
редно; 

2) Кого се од члевовете на породицата има и 
што се по занаајтие, години старости и во каков 
сродствен однос е јсо главата на домакинството; 

3) Положение™ на поседнот на 28 август 
1945 год.; 

4) Вкупна површина на поседот по фактичкото 
му положение по парцели, култури со катастарски 
бројеви и други катастрални знаци тамо каде е ка-
тастарот спроведен; 

5) Какви терети и службености има; 
6) Који парцели се остават на сопственикот по 

култури ити, 
7) Који парцели по култури ити. се зимат под 

аграр; 
8) Положението со зградите и инвентарот жив 

и мртов; 
9) Висина на отплатата, која има да прими бив. 

сопственик за експроприсаните земји; 
10) Образложение; 
II) Законски прописи на основ ание на кој се 

експроприра; 
Чл. 24. Ако некој сопственик има земја во не-

колку места, расправата за утврдуењето на земја-
та ке ја спроведе опаја месна аграрна коми-
н а на чија територија је земјата, а максимумот 

пак ке го одреди онаја месна аграрна комисија на 
чија територијална надлежност сопственикот има по-
стојани боравок, односно тамо, каде му е стопан-
ското седалиште или се му таваните стопански згра-
ди. 

Сите поседници који имаат земја во неколку 
места се должни на пет дни преди расправата пи-
смено да се изјаснат пред надлежната аграр, коми-
сија и да означат каде желајат да им се остави за-
конскиот максимум, со назначени е во кој) села колку 
и каква земја и згради уште имаат и дека им е ме-
ст »жител ста ото. Спорните случајеви во овој пропис 
ке се решавав пред надлежниот аграрен суд, до 
колку се пак истите територијална надлежност на 
повеќе аграрни судови — Министерството на земјо-
делието и шумарството. 

Чл. 25. Бедната след извршената расправа,, у-
тврдуенето на поседот и оДредуењето на максимумот, 
месната аграрна комисија донесува одлука, која ме-
сниот народен одбор е објавуе на уобичајен начин. 
Месниот народен одбор е должен да ја објави од-
луката истиот ден кога ке ја прими од месната а-
грарна комисија. 

На бив. сопственик на земјата, како и на секоје 
друго лице' му е дозволена писмена образложена и 
со докази поткрепена жалба преко месната аграрна 
комисија за аграрниот суд при окр. нар. одбор во 
срок од пет дена од денот на објавуењето на одлу-
ката. Претставителите и месните безимотни и мало-
имотни земјоделци, жалбата можат да ја дадат и 
на протокол кај месниот народен одбор во опреде-
лениот рок. 

Чл. 26. Месната аграрна комисија должна, е жал-
бата со сите документи и свој исцрпен извештај и 
образложен предлог, да ја достави во рок од три 
дена на Аграрниот суд за донесуење на окоичателна 
одлука. 

Месните народни одбори се должни, Бедата след 
објавуењето на одлуката, да известат месната аграр-
на комисија кога е одлуката била објавена. 

Месната аграрна комисија е должна одлуката 
за експропријација да ја достави на Аграрниот суд 
и кога нема жалба во тридневен рок. Аграрниот суд 
е должен да ја разгледа одлуката и кога нема жал-
ба по службена должност да донесе окончателна 
одлука. 

Чл. 27. След донесуењето на окончателнаЈта од-
лука за експропријација, на предлог на Аграрниот 
суд при Окружниот народен одбор ке се бришат по 
службена должност сите долгови и забрани за Ѕс-
мајта и за другите објекти што се експроприра^ Со-
ответните задолженија спрема оставениот максимум 
на сопственикот и тија врху земјата од чл. 8 од зем-
скиот закон за аграрната реформа и колонизација, 
»ема да се бришат. 

Чл. 28. Кога ке се утврди од Министерството на 
земјоделието и шумарството (чл. 9 од овој правил-
ник)површината, која има да се додели на безимот-
ните и малоимотните селани од местото и од окол-
ните села и се определи средната големина на земјо-
делските стопанства (чл. 13 од овој правилник) Ме-
сната аграрна комисија ке закаже расправа за рае-
пределуење на земајта, која ке се одржи на селски 
збор. 

Чл. 29. Јавна расправа за распределуење на зем-
јата ке се закаже најмалку на 5 дена понапред во 
местото кај што се навогја земјата или во место се-
да ли штето на месниот Народен одбор со објави или 
на уобичајен начин. На расправата ке се поканат 
сите заинтересовани лица. Ке се земат мерки за сите 
села од еден местен одбор расправите да се одржат 
во еден ден, до колку това не е возможно, истите ке 
се извршат во што по кусо време. На расправата 
ке се одреде, кој од пријавените аграрни интересен-
ти и на колку земја имат право, а кој немат право. 
На расправата ке се одреди, који парцели ке им се 
доделат по врста и култури со назначение бројот, 
или местото названието и името на бив. сопственик' 

Чл. 30. При распределуење на земајта ке се води 
строго сметка: 1) да не биде превити ена средната 
големина на стопанството определена од Министер-
ството на земјоделието и шумарството по чл. 13 од 
•овој правилник, сметајќи ја тука и сопствената зем-
ја; 2) да се спази редот за првенство по чл. 17. 18 и 
19# од земскиот закон и чл. 12 од овој правилник. 
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Нд. 31. За расправата за распределувавте на 
земјата,месната аграрна комисија ке води протокол 
на селскиот збор (обр. бр. 3) во кој ке бидат внесени 
сите сведенија за аграрните интересенти предвидени 
во чл. 8 од овој правилник. 

Чл. 32. След одржаната расправа месната аграр-
на комисија ке донесе одлука (обр. бр. 4) во која ке 
се назначи, који аграрен интересент добива земја, 
колку и која земја му се доделува со сите подаци 
од чл. 8 од овој правилник. 

Чл. 33. Месната аграрна комисија е должна да 
е донесе својата одлука најдоцна 2 дена по одржа-
ната расправа. Против оваја одлука секое заинте-
ресоване лице во срок од 5 дена од објавуењето има 
право на жалба на Аграрниот суд преку месната 
аграрна комисија. Жалбата може да се изјави усме-
но на протокол или писмено преко месната аграрна 
комисија. 

По изминуењето срокот на жалбата* месната а-
грарна комисија е должна, одлуката со или без жал-
ба, со сите документи да ја достави иа Окр. аграр, 
суд при Окр. нар. одбор со исцрпен извештај и пре-
длог за окончателно решение. 

Чл. 34. Кога одлуката за доделената земја ке 
постане правоснажна т. е. ке биде потврдена од 
аграрниот суд, месната аграрна комисија ке изврши 
и ке ги предаде на аграр, интересенти. 

Чл. 35. След привременото предавање на земјата 
на аграрните интересенти месната аграрна комисија 
ке состави список во пет примерка со следните руб-
рики: 1) Презиме, татково име и име; 2) место жи-
веење; 3) број на членовите на фамилијата; 4) кол-
ку сопствена земја има; 5) колку му е доделено; 
6) бројеви на парцелите или место название по кул-
тури и површина, со назначение на бившиот соп-
ственик; 7) бројеви и дата на одлуките за експро-
пријација и доделуење на земјата. 

Овој список ке се достави во по еден примерок 
на: месниот нар. одбор, охол. нар. одбор, аграр, суд 
при Окр. нар. одбор и Министер, на земјоделието и 
шумарството. Овие списоци месниот народен одбор 
Ке ги објави на уобичајен начин. Во рок од 3 дена. 
секоје заинтересоване лице има право на жалба за 
неправилно извршена парцелација преку месната аг-
рарна комисија до аграр, суд при окр. нар. одбор. 

Ако нема жалби' привремената парцелација од 
месната аграр, комисија се огласува за окончателна. 
а ако има жалба аграр, суд при окр. нар. одбор со 
одлуката по жалбите ке ја огласи парцелацијата за 
окончателна. 

ПРЕЛАЗНИ НАРЕДБИ 

Чл. 36. Сите писма, молби и решенија во врска 
со законот за аграр, реформа и колонизација, до 
колку се однесуват на доделуење на земја се »сло-
боду в ат од плакјање на такси. Аграрните интере-
сенти ослободуат се од такси и кога поднесувал- мол-
би и жалби во врска со законот за аграр, реформа 
и колонизација, па и да не се во врска со доделу-
ењето на земја. 

Чл. 37. Земјата експроприрана од црквите, ма-
настирите, верските установи и верските задужби-
ни, ке се доделуе на прво место на аграр, ин-
тересенти (месни и колонисти) од опаја народност 
и вероисповест на која припагјат сопствениците на 
експроприраната земја. 

Земјите, који се во текот на војната останати 
без сопственици и правни наследници (чл. 3. т . „е") 
по правило ке се доделат на прво место на аграр, 
интересенти (месни и колонисти) од онаја народ-
ност и вероисповест на која гарипагјат бив. им соп-
ственици. 

Чл. 38. Ако се извесна слободна аграрна земја 
ве текот на економската година не раздели, месни-
от народен одбор е должен да е обработи или да 
е даде под наем да се обработи. За необработена 
слободна фондова земја сноси одговорност месниот 
народен одбор. 

' Чл. 39. Потребниот административен персонал за 
спроведуењето на аграрната реформа го стават на 
расположение соответните народни одбори. До кол-
ку месните народни одбори немат доволен број ад-

министративен персонал, на истите им се доделу-
ват од околиските народни одбори. 

Околиските и месните народни одбори се за-
должуват да при спроведуењето на аграрната ре-
ги употребуат сите расположиви чиновници 
во истиот. 

Чл. 40. Нужниот премер и нужната парцелаци-
ја за земјата, која се доделуе на аграрните интере-
сенти. и колонисти, ке го вршат спрема потребите, 
стручни технички лица со који располага Министер-
ството на земјоделието и шумарството и оделение-
то за катастарот. 

Пермерот и парцелацијата ке се организира по 
окрузи под директен надзор на аграрните судови 
при окр. нар. одбори. 

Сите планови и апарати по аграрната рефор-
ма и колонизација ке се држат ка ј окружните нар-
одбори. 

Чл. 41. Трошкавите за премерот и парцелација 
за дневниците и патните на државните чиновници, 
и за внатрешната колонизација пагјат на терет на Ре-
публиканскиот буџет за спроведуење на аграрната 
реформа и колонизација при Министерството на 
земјоделието и шумарстото. 

Чл. 42. Ако се установи, да некој аграрен ин-
тересент или колонист е добил повекје земја или во 
опште немал право на земја^о првиот случај ке му 
се одземе вишакот земја а во последниот ке му 
се одземе земјата исцеле и ке ги сноси тешкотиите. 

Чл. 43. Месните аграрни комисији при делење-
то на земјата и парцелацијата можат да непотре-
бните службености поништават и нови да отварат 
според нуждите. 

Чл. 44. До колку со Земскиот закон за аграрна-
та реформа и колонизација и со овој Правилник не 
се обхванати некој одредби, од Сојузниот закон за 
аграрна реформа и колонизација од 28'- август 
1945 год. 

Чл. 45. Составен дел на овој правилник се и о-
брасците који се со овој правилник предвидуат 
(обр. 1, 2, 3 и 4). 

Чл. 46. Овој правилник влегува во сила од де-
нот на неговото објвуење во Службен весник на 
Федерална Република Македонија 

МИНИСТЕР 
на земјоделието и шумарството 

Б. Фотев, е. р. 

ЗАКОН 
На основ ание на чл. 33 од Законот за аграрната ре-

форма и колонизација на Федерална Македонија 
\пропишуам следниот 

15 
П Р А В И Л Н И К 

За образоване и за работата на аграрните судови 
при окружните народни одбори 

Чл. 1 
Седиштето на окружните народни одбори се о-

бразуват аграрни судови. 

Чл. 2 
Територијалната надлежност на аграрниот суд 

се поослопуе со територијата на соответниот округ 
Аграрниот суд при Окружниот народен одбор 

во град Скопје е надлежен и за територијата на град 
Скопје. 

Чл. 3 
Судот се состои од председател и четири члена 
Окружниот народен одбор предлага пет лица' 

од који најмалку три се од редовите на аграрните 
интересенти. Министерот на земјоделието и шумар-
ството од предложените ке назначи еден за претсе-
дател и четворица за судији. 

Чл. 4 
Должностите места на претседателот и суди-

рите на аграрниот суд се почасни. 
За учествував на заседанијата на судот и за 

свршуењето на! работите, који им возлага судот или 
претседателот, на одделните членови на судот, ке 
им се одреди надокнада со одделни одредби. 
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Чл. 5 
Должноста ва претседателот на судот е: 
1) д а свикува заседание на судот и со нив да 

раководи; 
2) д а се грижи за подготвуењето на материја-

лот џ собирање на податоци, КОЈИ се потребни за до-
несуење на судските одлуки; 

зј д а ги лотпишуе одлуките, који се донесени на 
заседаниЈата на вудот, како а сите ш е м а од админи-
стративен карактер, КОЈИ ГИ исправа судот до дру-
ги установи али лица. 

Во случај, кога претседателот не живее во седи-
штето на судот, или е спречен, судот по предложе-
нието на претседателот ке одреди судира, који ке 
подпншуе место претседателот. За погпишуење на 
писмата од административен карактер, со КОЈИ се не-
што исправа или се барат податци претседателот 
може да овласти некоје од должностите лица. ко-
ји вршат административни работи во судот. 

4) Да се грижи за извршуењето на одлуките на 
судот 

,Чл. 6 
Должноста на судијата е: 
1) Редовно да довагЈа на заседанијата на судот 

и совесно да врши својата должност. 
2) Да извршуе работи, који му ги возложуе су-

дот или претседателот. 
Чл. 7 

Во надлежност на аграрниот суд спагја: 
1) Донесување на второстепени окончателни од-

луки. за утврдуеше на објектите на аграрната ре-
форма; 

2) Донесуење на второстепени окончателни од-
луки за утврдуење на аграрните субјекти; 

3) Донесување на окончателни одлуки по сите 
жалби против одлуките на месните аграрни комисии, 
донесени при извршуењето на аграрната реформа; 

4) Окончателно решавање на анте спорови који 
ке се појават во врска со извршуењето на законот за 
аграрната реформа и колонизација, до колку одлу-
ката по нив не е ставена во надлежност на Мини-
стерот или други, установи; 

5) Извршуење на сите работи во врска со спро-
ведуењето на аграрната реформа, који му налагат 
заканите, уредбите, правилниците, напатствијата и 
наредбите, кој«, се однесуват на аграрната реформа. 

Чл. 8 
Заседаниајта на аграрниот суд се одржуат по 

потреба. 
До колку истиот ден не бидат донесени одлуки-

те сите пристигнати предмети, по правило, новото 
заседание ке се закаже за идниот ден 

Чл. 9 
Заседанијата на судот ги закажуе претседате-

лот со покани, који се врачуат на членовете на 
судот. Закажуењето може да биде и телеграфски. 
Поканата требе да се врачи/ најмалку 48 саати пред 
почнуењето на. заседанието. Заседанието може да 
се закаже и при завршуењето на изминалото засе-
дание, кое ке се констатира во записникот. Во овој 
случају не е нужно да изминат 48 саати до почнува-
њето на новото заседание 

Чл. 10 
Сите одлуки на сведите заседанија, судот ги до-

ше су ва со вишегласје. 
Записникот на заседанието го води определе« 

судија или д о л ж н о с т а лице које врши администра-
тивни работи во судот доколку му судот позволи 
оваа работа. Претседателот ги формулира сите од-
луки и ги диктира во записникот. По свршетокот на 
заседанието записникот го потпишуват: претседате-
лот судиите и записничарот. 

Чл. 11 
На заседанијата на судот, по покана на предел 

дателот иии на судот, можат да присаствуват и спе-
цијалисти и вешти лица од редовите на државните 
службеници со право на саветодателен глас. 

Чл.' 12 
До колку некој член на судот не присаствуе два 

пати на заседанието, а не докаже да е оил спречен 
со некоја неодложна работа или по болест, предсе-
дателот одшшо членките на судот ке го известат 
за горното окружниот народен одбор. Одборот ке 
испита и по потреса ке предложи на ^министерот 
смена на ТОЈ член, предложува;^ нови кандидати., 
^круж. народен одбор, може и по споја иницијати-
ва да предложи смена на одделни судии и на це-
лиот суд, оОрззложуваЈки СВОЈОТ предлог. .Одборот 
ке предложи истовремено и нови кандидати за су-
дии согласно чл. 3 од ОВОЈ правилник. 

Кога Министерот лично или преко својине орга-
ни утврди неактивност или несовесност на одделни 
членове на судот или на целиот суд, ке побара од 
Окружниот народен одбор да предложи нови кандиг 
дати. 

Исто така се постапува и кога некој од члено" 
вете на судот поднесе оставка или кога е за по дол-
го време спречен да е врши таја должност. 

Окончателна одлука за сите случаи од овој член 
донесува Министерот 

Чл. 13 
Администрацијата на судот е води персоналот 

на окружниот народен одбор, који ке определи ну-
жниот број службеници. Овие службеници) ке вршат 
работите на судот покрај својата редовна должност. 

Окружниот народен одбор ке осигура потребни 
канцеларијски просторији за правилната и редовна 
работа на студот и ке му набави канцелариски на-
мештај, материјал и друго. 

Чл. 14 
Работата на судот ке биде под контролата на 

Министерот на земјоделието и шумарството, до ко-
го судот ке испракја секој 1 и 15 во месецот изве-
штај за својата работа 

Чл. 15 
Овој правилник влегуе во сила од денот на не-

говото ообјавуење во Службен весник на Народна 
Република Македонија 

МИНИСТЕР, 
на земјоделието' и шумарството, 

Б Фотев, е. р. 

О Г Л А С Е Н Д Е Л 
П О К А Н А 

Индустриско удружение за Македонија ке одр-
жи своето Оснивачко собрание на ден 24 февруари 
1946 год. во 9 сатот пред ручек во салата на Трг. 
инд. камара со овој дневен ред: 

1.Отваране на собранието 
• 2. Биране на три оверувача на записникот 

кој се води во исто време и бројачи на гласовите; 
3. Чатене на правилата; 
4. Извештаи на Акциониот Одбор за досе-

гашната работа на Здружението; 
5. Извештај на Акциониот Одбор за состој-

бата на благајната. 
6. Даване разрешница на Акциониот Одбор 

за досегашната работа; 
7. Предлог на буџетот за 1946 год.; 
8. Овластуеие на Управниот одбор да може 

во 1947 год. да буџетира на основа на буџетските 
дванаестини до годишното собрание; 

9. Бирање на нова управа; 
10. Прашана и предлози. 

Собранието ке решава во 10. точка од дневниот 
ред само по оние предлози и прашања кои се подне-
сени писмено до Удружението 5 дена пред собра-
нието. 

Се покануат сите припадници на Удружени*™ 
да неизоставно дојдат на ова собрание. 

Од Индустриското Удружевте за Македонија 
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