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На основа член 11 од Законот за спрове-

дување на Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на Народна Република 
Македонија, Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТА НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ ВО ОДНОС НА 

ЗАВОДОТ ЗА ДЕФЕКТНИ ДЕЦА 
ВО БИТОЛА И ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА ВО 

БИТОЛА НА НАРОДНИОТ ОДБОР 
НА БИТОЛСКА ОКОЛИЈА 

1. Надлежноста на републичките органи 
во однос на Заводот за дефектни деца во 
Битола и Домот за доенчиња во Битола се 
пренесува на Народниот одбор на Битолска 
околија. 

2. Службениците на Заводот за дефек-
тни деца и Домот за доенчиња како и имотот 
со кој управуваат ќе ги превземе Народниот 
одбор на Битолска околија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија" а ќе се при-
менува од 1 јануари 1953 година. 

Извршен совет 

Број 15 
3 март 1953 година 

Скопје 

Секретар, 
Мито Хаџи Василев, с.р. 

Претседател, 
Лазар Колишевски, с.р. 
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На основа чл. 13 од Уредбата за парична 
помош на фамилиите чии хранители се на-
оѓаат на задолжителна воена служба4 во 
Југословенската народна армија („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 59/52 г.), пропишувам 

УПАТСТВО 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ УРЕДБАТА 

ЗА ПАРИЧНА ПОМОШ НА ФАМИЛИИТЕ 
ЧИИ ХРАНИТЕЛИ СЕ НАОЃААТ 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА СЛУЖБА 

ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 
АРМИЈА 

По чл. 2 од Уредбата 
1. Право на парична помош по Уред-

бата имаат фамилии на лицата што се нао-
ѓаат на отслужување или дослужување на 
задолжителниот воен рок или на воена 
вежба во Југословенската народна армија. 

Право на парична помош и' припаѓа на 
фамилијата ако се исполнети следните 
услови: 

а) еден хранител да се наоѓа на воена 
должност; 

б) хранителот да живеел со фамилијата 
во заедничко домаќинство и 

в) фамилијата да нема достаточно сред-
ства за издржка. 

2. Под еден хранител de подразбира, 
единствен хранител Koi живеел со фамили-
јата во заедничко домаќинство и единствено 
ја издржувал фамилијата од својата лична 
работа и заработка, односно приходи. Не се 
смета за единствен хранител, ако во заед-
ничкото домаќинство има некое лице кое- е 
во работен однос и има заработка, односно 
приходи. 

3. Се смета дека фамилијата нема до-
статочно средс-тва за издршка, ако данокот 
на доход од земјоделски имот изнесува по-
малку од 300 динари годишно по член на 
домаќинството, односно ако другиот доход 
што подлежува на данок изнесува поматна од 
1500 динари месечно по член на домаќин-
ството. 

Како средства за издршка се сметаат 
само приходи што подлежат на даночно за-
должување. 

4. Во случај фамилијата да има доход од 
земјоделски имот и друг доход што подле-
жи на данок за определување правото на 
парична помош, 'финансискиот орган ќе 
издаде уверение за висината на сето дано-
чно задолжување по стопата за облог на 
данокот 5а земјоделски имот. 

5. Под имот што подлежи на данок се 
разбира сиот имот што го имаат членовите 
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на фамилијата кои живеат во заедничко до-
маќинство. 

6. При определување на правото на по-
мош се зема последното даночно задолжу-
вање и тоа: за 1953 година сметајќи од 1 ја-
нуари 1953 г. се зема даночното задолжу-
вање, односно доходот што служел за облог 
на данокот за 1952 г., а за 1954 г. служи за 
облог на данокот за 1953 г. итн. 

7. При определување помошта, даноч-
ното задолжување, односно другиот доход 
што подлежува на данок се дели на онолку 
делови колку има членови на домаќинството. 
Бројот на членовите 5 на домаќинството се 
зема во денот кога хранителот ^заминал на 
воена должност. 

CeKoia промена во бро-јот на членовите 
на домаќинството што влијае на правото на 
помош, се зема во обзир од првиот ден на 
наредниот месец. 

По член 3 и 4 од Уредбата 
Парична помош се доделува: 
8. На брачниот другар и на децата. Вон-

брачна жена нема право на помош. 
Под деца се разбираат: брачни, вон-

брачни, усвоени, пасиноци и деца без роди-
дели. 

Вонбрачни деца се децата што се при-
знаени од таткото за свои деца и тоа е кон-
статирано во ^матичните книги на родените. 

Усвоени деца се децата што се усвоени 
по прописите на Законот за усво-јување. 

Пасиноци ако хранителот ствапно ги 
издржува и живеат со него во заедничко 
домаќинство. Ако посиноците имаат жив, 
татко и Toi дава алиментација или е спосо-
бен за стопанисување и има данок на до-
ход поголем од тој предвиден во член 2, 
став 2 од Уредбата, посиноците немаат пра-
во на помош по Улогата. 

Деца без родители се оние деца, без 
оглед на СРОДСТВОТО, кои немаат родители, 
или имаат живи еден или двајца родители, 
ако се родителите неспособни за стопанису-
вање, немаат средства за издршка, храните-
лот ствагшо ги и^пжава и живеат со него 
во, заедничко домаќинство. 

9. Жената има право на помош ако е 
неспособна за стопанисување. Ако се нао-
ѓа во работен однос се смета дека е способна 
за стопанисување. 

Жената има право на помош без оглед 
на способноста на стопанисување, ако има 
дете помладо од 7 години и ако нема лице 
во заедничко домаќинство кој да го негува. 

10. Право на помош децата имаат до! 
наполнетата 14 година на возраст, или ако 
се на школување до KpaioT на пропишаното 
редовно школување и тоа Hai доцна до 20 
г. возраст, ако се ученици на средни школи, 
а најдоцна до 25 години возраст ако се сту-
денти на факултет, на високи школи или 
виши школи, 

Учениците и студентите се сметаат на 
редовно школување и за време на траењето 
на големиот школски одмор. 

11. Како редовни ученици не се сметаат 
и немаат право на помош: 

а) учениците што не ќе ја завршат опре-
делената школа за задолжително ,школу-
вање (основна школа, осмолетка, продолжна 
школа и нижи класови на. гимназијата) до 
наполнетата 15 годишна возраст и ќе го 
продолжат школувањето па поради слабиот 
успех бидат истерани од школа на полуго-
дието; 

б) учениците одбиени на полуматур-
скиот испит на една година; 

в) учениците одбиени на матурскиот 
испит во средните, стручните или уметнич-
ките школи на една година; 

г) студентите на факултети, високи 
школи и виши школи, што не ќе можат да 
го запишат наредниот семестар, се додека 
не го запишат истиот. 

12. Ако се децата неспособни за стопа-
нисување имаат право на помрш додека таа 
неспособност трае, односно додека не се 
врати хранителот од Југословенската на-
родна армија. Оваа неспособност за стопа-
нисување треба да настапила Во времето на 
возраста означена во член 4, буква б од 
Уредбава (14 години, односно 20 години, од-
носно 25 години на возраст). 

13. Парична помош се доделува на ро-
дителите, ' очувот и маштеата, усвоителот, 
дедото и бабата, ако се наполно и трајно не-
способни за стопанисување и ако со хранћ-
телот живееле во заедничко домаќинство и 
немаат достаточно средства за издршка по 
член 2 од Уредбата. 

14. Неспособноста за стопанисување ја 
утврдуваат инвалидско-пензиони комисии 
при надлежниот завод за социјално осигуру-
вање. 

Неспособно за стопанисување се смета 
лицето што е неспособно преку 75% (жена 
и деца). , 

Наполно и трајно неспособно за стопа-
нисување се смета лицето што е неспособно 
со 100% (родителите, очувот, маштеата, усво-
ите л от, дедото и бабата), што мора да се 
констатира во мнението на инвалидско-
пензиона комисија. 

По член 6 од Уредбата 
15. Парична помош припаѓа: т 
а) од денот на стапувањето на храните^ 

лот на отслужување, односно дослужување 
на задолжителен воен рок во ЈНА или на 
воена вежба, ако е поднесена пријава во 
рок од 1 месец од стапувањето на храните^ 
лот на воена должност. На пример: храните-
лот стапил на отслужување, односно до-
служување на задолжителен воен рок или 
на воена вежба на 15 јануари 1953 година, 
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Пријава за помош е поднесена до 14.11.1953 
г. Во овој случај помошта припаѓа од 15 ја-
нуари 1953 година, како ден на стапува-
ње на воен рок, односно воена вежба; 

б) од првиот ден на наредниот месец по 
поднесената пријава, ако пријавата е подне-
сена по срокот во точка а). На пример: хра-
нителот стапил на отслужување, односно 
дослужување на задолжителен воен рок, ил̂ и 
на воена вежба на 15 јануари 1953 година, 
пријава за помош е поднесена на 5 март 1953 
година, помошта припаѓа од 1 април 1953 
година. 

По член 8 и 5 од Уредбата. 
16. Немаат право на помош фамилиите 

чии хранители за време на воена вежба 
имаат право на надокнада по Уредбата за 
накнадите на работниците и службениците 
на стопанските организации за време на от-
суствување од работа („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 27/52 г.). По член 1 од таа Уред-
ба, работниците и службениците додека се 
наоѓаат на воена вежба ги задржуваат сво-
ите места на запослувањето и за тоа време 
им припаѓа накнада. Ако работникот, одно-
сно службеникот добил покана за воена 
вежба во времето на отказниот срок, текот на 
отказниот срок се запира со одењето на ве-
жба и се продолжува се до повратокот од 
воена вежба, без оглед дали отказот го дало 
претпријатието, односно стопанската орга-
низација или работникот, односно службе-
никот. 

17. Немаат право на помош фамилиите 
чии хранители за време на воената вежба се 
државни службеници и за време вежбата 
примаат плата. 

18. Немаат право на помош фамилиите 
чии хранители за време на воена вежба, 
примаат материјално обезбедување во вре-
ме додека се најдуваат вон од работен 
однос. 

19. Немаат право на наголемување по-
мошта по член 5 од Уредбата децата што 
примаат постојанен додаток на деца по Уред 
бата за додатоци на деца. 

20. Фамилиите чии хранители непосре-
дно стапиле на отслужување во постојаниот 
кадар во Југословенската народна армија 
пред 1 ноември 1951 година, ќе примаат по-
стојанен додаток на деца, ако ги исполну-
ваат условите предвидени со Уредбата за 
додаток на деца. 

Децата ако примаат детски додаток, не-
маат право на наголемување помошта по 
член 5 од Уредбата. 

21. Утврдувањето право на постојанен 
додаток на деца и исплатата на додатокот 
за деца го вршат заводите за социјално 
осигурување на подрачјето на кое живее фа-
милијата. 

22. Немаат право на помош лица што се 
сместени на бесплатно издржување во до-

мовите и социјални установи за време до-
дека се наоѓаат во нив. 

Под бесплатно издржување се смета, 
бесплатен Стан, храна и облекло. 

23. Немаат право на помош членовите на 
фамилијата, што се наоѓаат во истражен 
затвор или издржување на казна. По пушта-

њ е т о од истражниот затвор или по издржу-
вање на казна, ќе има право на помош ако ги 
исполнува условите по Уредбата. 

По член 9 и 10 од Уредбата 
24. Лицето што се наоѓа на отслужу-

вање и дослужување во постојаниот кадар 
чија фамилија прима помош кога ќе дојде 
на отсуство подолго од еден месец или биде 
времено отпуштен од Југословенската на-
родна армија или е на болување, должно е 
веднаш да се пријави на народниот одбор на 
општината, за водење во евиденција. Ова 
се должни да го сторат и сите уживатели на по 
мош по Уредбата како и да ги пријават сите 
промени што се од влијание на правото, од-
носно на износот на помошта. 

Народниот одбор на општина, штом ќе 
разбере" дека настапила промена што по-
влекува губиток или намалување на по-
мошта, веднаш ќе ја запре исплатата на 
помошта и незабавно ќе го извести за ова 
надлежниот орган на народниот % одбор на 
околната, односно градот (градска општина), 
за да донесе решение за. укинување, одно-
сно намалување на помошта. Народните од-
бори на општини, должни се да водат еви-
денција како е означено во точка 25 на ова 
Упатство. 

Воениот отсек при народен одбор на 
околија, односно град, должен е врз основа 
на извештајот од воените единици да води 
засебна евиденција за оние воени обвез-
нипи, чии фамилии примаат помош, а кои 
добијат отсуство подолго од 1 месец или се 
времено отпуштени од Југословенската на-
родна apMnia, или се отпуштени како вре-
мено неспособни за воена служба, да го из-
вестат секретара атот на советот за народ-
но здравје и социјални грижи при истиот 
народен одбор. 

25. Секретаријатот (одделението отсе-
кот) на советот за народно здравче и соци-
јални грижи на околната, односно градот 
(градска општина) должен е да води засебна 
евиденција за сето време за воените об-
везниии чии фамилии примаат помош, дали 
кај уживателите на пом ^тта настапила про-
мена која повлекува губиток, или намалу-
вање на помошта определена со Уредбата. 

Жалбата против решението од член 10 
на Уредбата од точка 23 од ова Упатство не 
го задржува решението од извршување, но 
органот што го. донел решението е должен 
жалбата со предметот да ги ,достави до по-
високиот орган ?.а донесување второстепено 
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решение во срок од 3 дена по приемот на 
жалбата (член 9 став втори од Уредбата). 

26. По поднесената пријава со сите докази, 
секретаријатот (одделението, отсекот), се 
должни да донесат соответно решение за 
помош во срок од 10 дена од денот кога е 
пријавата примена со сите докази потребни 
за донесување на решение. 

27. Лицата што бараат помош по Уред-
бата должни се да ги поднесат следните 
докази: 

а) уверение од народниот одбор на око̂ -
лија, односно град (градска општина) од 
кога хранителот се наоѓа на отслужување, 
или дослужување на постојаниот кадар, од-
носно на воена вежба во Југословенската 
народна армија, како и за членовите што со 
хранителот живееле во заедничко дома-
ќинство. Во уверението треба да се наведат 
сите членови на фамилијата што живеат во 
заедничко домаќинство, по име, сродство 
(брачна жена, деца) брачни, вонбрачни, усво-
ени, пасиноци и деца без родители земени 
на издржка (родители татко и мајка), очув, 
маштеа, браќа и сестри, дедо и баба (по та-
тко и мајка), години на староста (дата, месец 
и година на раѓањето) и занимање. 

За вонбрачни деца, усвоени деца без 
родители, докази назначени во точка 8, став 
-трети, четврти и пети од ова Упатство; 

б) уверение за данокот на доход од зе-
мјоделски имот, односно друг доход што под-
лежи на данок за сите членови во заеднич-
кото домаќинство и за тоа колку изнесува 
тој данок, односно доход; 

в) потврда од народниот одбор на око-
лија, односно град (градска општина) за чле-
новите кој живеат во заедничко домаќин-
ство, дека не се сместени на бесплатно из-
држување во домовите и социјални уста-
нови и дека не примаат никакви други па-
рични помошта; 

г) потврда од надлежниот завод за со-
цијално осигурување дека децата не при-
маат детски додаток; 

д) изјава на при јавите лот дека члено-
вите на домаќинството не се наоѓаат во ис-
тражен затвор или издржување на казна; 

ѓ) ако се децата постари од 14 години 
возраст потврда од надлежната школа дека 
се на редовно школување; 

е) потврда за жена дека има де!^ по-
младо од 7 години и не се наоѓа во работен 
однос, потврда дека нема членови во заед-
ничкото домаќинство кои би го негувале 
детето. 

Во случај кога жената нема дете по-
младо од 7 години, а не е во работен однос, 
како и за децата што се неспособни за 
стопанисување, лекарско мнение за неспо-

собноста од инвалидско-пензиона комисија 
(точка 14 став втори од ова Упатство.); 

ж) лекарско мнение од инвалидско^ 
пензиона комисија, за другите лица во до-
маќинството (точка 14, став трети од. ова 
Упатство.). 

Потврди по ставовите, а, б,в,г и д се под-
несуваат за сите членови на домаќинството 
кои бараат помош. Овие потврди можат да 
се издадат во едно уверение. 

Останатите потврди наведени во став г, 
е и ж ќе се бараат само во тој случај ако 
останатите лица и за себе бараат помош. 

28. Сите поднесоци, решенија и исправи 
што се однесуваат за остварувањето на по-
мошта по Уредбата, ослободени се од такса. 

29. Сите решенија за помошта по Уред-
бата се сметаат како итни. 

Сите решенија за помошти по Уредбата 
се донесуваат согласно одредбите за управ-
ната постапка (формални решенија со по-
ука за право на жалба). 

30. Досегашните решенија донесени во 
врска со давање на помош на фамилиите 
чии хранител!! се наоѓаат на отслужување 
или дослужување задолжен воен рок или на 
воена вежба во Југословенската народна ар-
мија, ќе се сообразат со одредбите на Уред-
бата и исплатата ќе се врши по Уредбата 
од 1 јануари 1953 година. 

31. Ова упатство влегува во сила од де-
нот на неговото об1авување во „Службен 
весник на Народна Република Македонија", 
а ќе се применува од 1 јануари 1953 година. 
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