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8 6 " . 
На основа член 4 став 1 и 2 од Зако-

конот за селско-стопанскиот земјишен фонд 
на општонародниот имот и за доделување 
земја на селско-стопанските организации, 
Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А , 
ЗА МАКСИМУМОТ НА ОБРАБОТИВА 

ЗЕМЈА ШТО СЕ ОСТАВА НА ФАМИЛИИ 
ЗАДРУГИ И ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ДОМАЌИНСТВА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
На сопственици на обработиво селско-

стопанско земјиште преку 10 хектари, на-
ведени во точка 2 и 3 од член 4 од Зако^-
нот за селско-стопанскиот земјишен фонд 
на општонародниот имот и за доделување зе-
мја на се лско-стопанските организации, се 
остава повеќе обработиво селско-стопанско 
земјиште р д максимумот, предвиден во член: 
3 од истиот закоќ, во обем и под условна, 
определени во оваа уредба. 

Член 2 
На фамилните задруги со 4 и преку 4 

Потесни фамилии им се остава сето обра-
ботко селско-стопанско земјиште, но најпо-
веќе 25 хектари. 

Член 3 
Во краиштата, каде што земјиштето е 

претежно од слаб квалитет и каде што о-
бработката се врши екстензивно, на земјо-
делските домаќинства им се остава во соп-
ственост сето обработило селско-стопанско 
земјиште, но' најповеќе 15 хектари и тоа: 

а) на домаќинствата, чие обработиво 
селско-стопанско земјиште се наоѓа на по-
драчјето на околиите: Дебарска, Кичевска. 
Кривопаланечка и Малешевска; 

б) на домаќинствата чие обработиво 
селско-стопанско земјиште се наоѓа на по-
драчјето на долунаведените општини и села, 
и тоа: 

1. Во Битолска околијат 
Општини: Доленга,. Кажанска, Паков-

ска, Смилевска и Старовинска — сето 
подрачје. 

— Општина Банка: село Велеседо, Гни-
леж, Добровени, Полог, Скочивир и Совиќ; 

— Општина Будаковска: село Арматуш, 
Усници, Путунус и Црничани; 

— Општина Буковска: село Буково, 
Злокуќани и Орехово; 

— Општина В е лу шинска: село Кишава 
и Острец; 

— Општина Демирхисарска: село Бара-
ково, Белче, Вардино, Единаковци, Журче, 
Лесково, Ракотница, ^ ' Растоица, 'Слепче, 
Стругово и Сувидол; 

— Општина Диковска: село Братин-Дол, 
Л^ци , Магарево, Ниже Поле и Снегово; 

— Општина Жванска: село Вирово, Мре-
нога, Радово, Слоештица, Суво. Грло и Це-
рова; 

— Општина Ивановска: село Древеник; 
—1 Општина Кукуречајнска: !сејло Раш-

тани и Старо Змирново; 
— Општина Лопатичка: село Гавалов^ 

ци, Лисолај, Метимир, Облаково, Свињи-
ште, Секирани, Стрежево и Црновец, и 

— Општина Новачка: село Балдовенци, 
Врањевци, Грумази, Маглевци, Ново Село, 
Орехово, Паралово и Тепавци. 

2. Во Гевгелиска околија 
— Општина Башибозечка: сето по-

драчје; 
Општина Валандовска: село Грчи-

ште; 
— Општина Гевгелиска: село Хума; 
— Општина Деделска: село Казан-

дол; / 
— Општина Дојранска: село Севендекли; 
— Општина Миравска: село Петрово; 
— Општина Негорска: село Конанци и 

Серменан, и 
— 'Општина Удовска: село Градец и 

Плавуш. 

3. Во Гостиварска околија 
— Општини: Никифоровска, Србиновска, 

Трничка — сето подрачје. 
— Општина Банкичка: село Горна и 

Долна Гоновица, Митрои Крсти, Симница, 
Сретково и Сушица; 

— Општина Врапчишка: село Пожа-
ране; 

— Општина Вруточка: село Дуф, Ново 
Село и Печково; 
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— Општина Дебрешка: село Врановци, 
Горно и Долно Јеловце, Ново Село; 

— Општина Сено коска: село Горњане, 
Ѓурѓевиште, Калиште, и Ломница; 

— Општина Чајленска: село Корито. 
4. Во Кочанска околија 

— Општина Злетовска и Пробиштип-
ска — сето подрачје. 

— Општина Чешиновска: село Врбица и 
Лепепелци. 

5. Кумановска околија 
—Општини: Арбанашка, Бабовска, Ду-

мановска и Кратовска — сето подрачје. 
— Општина Жегљанска: село Драго-

манци, Коинце и Пузаљка; 
— Општина Матеечка: село Вранковце 

и Стрима; 
Општина Облавечка: село Дренок; 
— Општина Орешачка: село Живиње; 
— Општина Павлешенска: село Строј -

манци; 
— Општина Слупчанска: село Алашев-

ц е Извор и Рунице; 
— Општина Стратевска: село Крила-

тица, Куклица, Пендак, Страцин и Талиш-
манци; 

— Општина Табановска: село Стража; 
— Општина Шопскорударска: село Ке-

теново, Топаловиќ и Шопско Рудари; 
6. Во Овчеполска околија 

— Општина Горобинска: село Крушица; 
— Општина Драгоевска: село Прљуш, 

Селце и Мрешка; 
— Општина Ерџелиска: село Аџибегово 

и Богословец; 
— Општина Крупишка: село Горно Тра-

герци; 
Општина Лакавичка: село Брест, 

Гарван, Гарочино, Лесковица, Липов Дол, 
Љуботен, Пиперово, Пухче, Шопур, Суво 
Грло, Степанци, Танатарци и Чифлик; 

— Општина Немањичка: село Горно и 
Долно Барбарево; 

— Општина Радањска: село Вртешка, 
Голем Габар, Јунузлија, Калапетровци, 
Кошево, Кучица, Никоман, Оџалија, Почи-
вало и Шашаварлија; 

— Општина Тричешминска: село Добро-
шане и Тестемелци. 

7. Во Охридска околија 
— Општини' , Вевчанска, Дримколска, 

1 Караорманска, Љабунишка, и Сливовска 
то подрачје; ' 
г" — Општина Белчишка:- село Брежане 
и Црвена Вода; 

— Општина Велештинска: село Горно 
Татеши, Долно Татеши, Ташморуниште и 
Тоска; 

— Општина Галичичка: село Велестово, 
Елшани, Коњско, Пештани, Рамно, Скре-
батно, Трпејце и Шипокно; 

— Општина Издеглавска: село Слатино 
и Сошани; 

— Општина Ќоселска: село Завој, Ку-
ратица, Плаќе, Речица, Свињиште и 
Сирула; 

— Општина Радо лишка: село Вишњи, 
Мало Влаи, Радожда Франгово и Шум; 

— Општина Требеничка: село Горенци. 
8. Во Преспанска околија 

— Општина Јанковечка: село Кривени, 
Крушје и Лева Река; 

— Општина Љубојнска: село Арвати. 
Брајчино, Сливници и Штрбово; 

— Општина Царев дворска: село Лескоец. 

9. Во Прилепска околија 
— Градска општина Крушево — сето 

подрачје. 
— Општина Гостиражненска: село Го-

стиражне и Стровија; 
— Општина Дебрешка: село Крапа; 
— Општина Дуњска: село Витолиште, 

Дупјачани, Плетвар и Тројаци; 
— Општина Канатларска: село Бонче и 

Лопатица; 
— Општина Латовска: село Прилепец, 

Чумово и Штавица; 
— Општина Коровска: село Белушино, 

Норово и Селце. \ 

10. Во Скопска околија 
— Општини: Јаболчишка, Количанска, 

Цветовска — сето подрачје; 
— Општина Буковичка: сите села, ос-

вен станицата Зелениково, Пакошево, Оре-
шани и Т^ор; 

— Општина Раштанска: сите села, освен 
село Долно Свилари и Рашче; 

— Општина Бразданска: село Блаце и 
Горњани; 

Општина Вучидолска: село Грачани, 
Кучково и Никиштани; 

— Општина Драчевска: село Вртекица, 
Равни Габер; 

-— Општина Кучевишка: село Тану-
шевци; 

— Општина Либанска: село Брест и 
Бродец; 

— Општина Ракотинска: село Говрлево, 
Света Петка и Чифлик; 

— Општина Сарајска: село Грчеци 
Матка; 

— Општина Сингеличка: село Мојанци 
и Орланци; 

— Општина Средњекоњарска: село Ди-
вље и Сушица. 

11. Во Струмичка околија 
— Општина Василевски: село Дука-

тино; 
— Општина Вељушка: село Варварица 

и Седларци; 
-— Општина Добрешанска: село Висока 

Маала и Кушкулија; 
— Општина Ињевска: село Горна и Дол-

на Враштица, Дедино и Погулево; 
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— Општина Калаузлиска: село Ади-
лова, Калаузлија, Каралоба, Чеише Мале 
и Шаинташ; 

— Општина Конченска: село Конче и 
Ракитец; ; 

— Општина Костурница: село Косту-
рино; 

— Општина НОвоселска: село Ваделе, 
Барбарово, Бојново и Стиниќ; 

— Општина Подарешка: село Дурутли, 
Ќоселија и Смиланци; 

— Општина Радовишка: село А ликон, 
Супурге, Шипковица и Худаверли. 

12. Во Тетовска околија 
—У Општина: Групчинска и Шипкович-

к а — сето подрачје; 
— Општина Горноседларска: село Ра-

ковец и Селцекеч; 
— Општина Долнопалчишка: село Је-

ловјане, Ново Село и Урвич; 
— Општина Вратичка: село Старо Се-

ло, Јажинце, Првце и Рогачево; 
— Општина Милетинска: село Блаце; 
— Општина Непроштенска: село Гермо. 

13. Во Тиквешка околија 
— Општини: Кржевска и Мрежичка — 

сето подрачје; 
— Општина Бегнишка: сите села освен 

Ресава; 
— Општина Демиркаписка: сите села 

освен Бистренци, Демир Капија, Корешни-
ца и Чифлик; 

— Општина Дреновска: сите села освен 
Возарци, Дебраште, Дреново, Мрзен Ора-
овец и Шивец, и 

— Општина Долнодисенска: село Прж-
дево. 

14. Во Титоввелешка околија 
— Општини: Богомилски, Горновранов-

ска и Долнојаболчишка сето подрачје; 
— Општина Иранковска: село Крушје; 
— Општина Рапгганска: село Слуѕ; 
— Општина Чашка: село Крива Кру-

ша и Мелница. 
Член 4 

Домаќинствата, кои имаат обработливо 
селско-стопанско земјиште и во брдските 
места и во полето, ќе се третираат како до-
маќинства со обработиво селско-стопанско 
земјиште од слаб квалитет или со обработиво 
селско-стопанско земјиште од добар квали-
тет во зависност од тоа кое од ова земјиште 
по поврвнина е поголемо во однос на вкуп-
ната поврвнина во посев што ја има до-
маќинството. 

Член 5 
ВИШОКОТ на обработката поврвнина 

преку максимумот одреден со член 2 и 3 од 
оваа Уредба влегува во селско-стопанскиот 
земјишен фонд и постанува општонароден 
имот, во умисла на член од горенаведениот 
закон. 

Член 6 
Оваа1 уредба влегува во сила од денот 
на објавувањето во ,,Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 75 
4 јули 1953 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с. р. 

8 7 ^ 
На основа член 75 став 2 од Уставниот1 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија во врска 
со член 2 од Уредбата за укинување на Ре-
шението од Националниот комитет за осло-
бодување на Југославија од 19.ХИ.1944 го-
дина за издавање временна парична помош 
на неосигураните фамилии на борците од 
НОВ и ПОЈ, инвалидите од Народноослобо-
дителната војна и нивните фамилии, како и 
на фамилиите на жртвите од фашистички-
от терор, Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ ПАРИЧНА ПОМОШ НА 

ЖРТВИТЕ ОД ФАШИСТИЧКИОТ ТЕРОР 
И НИВНИТЕ ФАМИЛИИ 

Член 1 
Жртвите на фашистичкиот терор и фа-

милиите на жртвите на фашистичкиот те-
рор имаат право на државна помош во изно-
сите и под условите од оваа уредба. 

Член 2 
Лични жртви на фашистичкиот терор 

се лицата што без да вршеле воена должност 
во текот на Народноослободителната борба: 

а) биле убиени непосредно од окупато-
рот или неговите помагачи, или го' изгуби-
ле животот или нестанале во затвор, интер-
нација, на принудна работа или слично; 

б) умреле од последиците на рани, по-
вреди или болести добиени од окупаторот 
или неговите помагачи или во затвор интер-
нација, конфинација, на принудна работа 
или слично. 

Лични жртви на фашистичкиот терор 
се и лицата чија способност за работа е на-
мален 

а) поради непосредно физичко насилие 
од страна на окупаторот или неговите по-
магачи (мачење, претепување, гладување и 
слично); 

б) поради затвор, интернација, принудна 
работа и слично; 

в) поради активно учество во Народно^ 
. ослободителната борба извон редовите на 
Народноослободителната војска, партизан-
ските одреди и Југословенската армија. 
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Лични жртви на фашистичкиот терор 
се и - лицата што го изгубиле животот или 
се за работа потполно и трајно онеспособени 
во гласовите напади од страна на окупаторот 
или неговите помогачи против поедините се-
ла и населби поради учеството на жители-
те во Народноослободителната борба. 

Член 3 
Право на помош по прописите на оваа 

уредба имаат и жртвите од војната и нив-
ните фамилии. 

Жртви од војната се лица кои без да 
вршат воени должности во текот на На-
родноослободителната војна без своја вина 
го изгубиле животот или станале неспосо-
бни за секаква работа при воените опера-
ции на земјата или во воздухот, како и ли-
цата кои по свршетокот на војната, без сво-
ја вина загинале или станале потполно и 
трајно неспособни за секоја работа поради 
дејство на оружје или експлозиви што биле 
изоставени без да бидат преземени нужни-
те мерки за осигурање од нивното дејство 
или од експлозија. 

Член 4 
Членови на фамилијата во смисла на 

оваа уредба се: 
— брачниот другар на жртвата, 
— децата родени во бракот цли . извод 

бракот, моторчињата и децата на издржа-
вана, браќата и сестрите на жртвата, 

— родителите, дедото и бабата на жрт-
вата. 

Член 5 
Жртвите од фашистичкиот терор и жрт-

вите од војната и нивните фамилии право на 
помош имаат под услов: 

— да се потполно и трајно неспособни 
за прередување; 

— да немаат неопходни средства за 
издржавање; и 

— ^ца немаат во својата фамилија ни-
еден член способен за прередување што по 
законот е должен да ги издржава и е во 
материјална состојба да ги издржава. 

Членовите на фамилиите на жртвите 
од фашистичкиот терор и војната право на 
помош имаат и под услов жртвата до сво-
јата смрт да им била хранител и тие со неа 
живееле во заедничко домаќинство. 

Член 6 
Жената на жртвата на фашистичкиот, 

терор или на жртва од војната право на ши 
мош има ако не се премажила и има едно 
дете или повеќе деца под 14 годишна возраст 
и ако во домаќинството нема друго лице %ое 
по законот е должно за децата да се грижи, 

Ако помош по оваа уредба прима брач-
ниот другар односно децата на жртвата од 
фашистичкиот терор право на помош не-
маат другите членови на фамилијата. Ако 
помош примаат родителите односно ,браќата 

и сестрите право на помош немаат дедото и 
бабата. 

Член 7 
Децата и браќата и сестрите на жртвите 

од фашистичкиот терор како и децата и 
браќата и сестрите на жертвите од војната 
имаат право на помош до навршената 14 
годишна возраст. Ако децата се на редовно 
школување во средно училиште право на 
помош имаат до свршувањето училиштето 
но најмалку до навршување на 20 годиш-
на возраст, а како редовни студенти на уни-
верзитетот или висока школа најмногу до 
навршување на 25 годишна возраст. 

Децата на жртвите на фашистичкиот 
терор и децата на жртвите од војната имаат 
право на помош без обзир на возраста ако 
поради болест или друго станале потполно и 
трајно неспособни за прередување пред 
навршувањето на 14 односно 20 односно 25 
годишна возраст. 

Член 8 
Под потполна неспособност за работа 

се разбира губитокот на способноста за ра-
бота преку 75%. 

Под трајна неспособност за работа се 
разбира губитокот на способноста за рабо-
та за секога или на неодредено време нај-
малку мзнад една година. 

Неспособноста за работа ја утврдува ле-
карска комисија по прописите за работата 
на инвадидско-пензиските лекарски ко-
мисии. 

Член 9 
Помошта по оваа уредба е парична и се 

состои од основна помош, од додатокот по-
ради неспособност за прередување на чле-
нови на фамилиите и од додатоци на децата 
на жртвата на фашистичкиот терор одно-
сно жртвата на војната. 

Висината на основната помош изнесува: 
а) -за не земјоделските фамилии од 1.500 

до 3.500 динари месечно; 
б) за земјоделските фамилии од 1.200 до 

2.500 динари месечно. 
Под земјоделски1^ фамилии во смисла ѓ 

на оваа уредба се сметаат фамилиите што 
имаат земјоделски имот и од него имаат . 
приходи, без оглед дали тој имот сами го 
обработуваат, или го даваат под закуп, испо-
лица и г. к. и без оглед дали живеат на тој 
имот. 

Износот на основната помош во предви-
дените граници се одмерува, имајќи ги пред-
вид бројот, возраста, здравствената и имот-
на положба на членовите на фамилијата, 
месните прилики и другите околности под 
кои жртвата на фашистичкиот терор одно-
сно жртвата од војната односно фамилиите 
живеат. 

Основната помош на фамилиите се 
одредува во еден вкупен износ за сите чле-
нови на фамилијата што имаат право на 
помош. 
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Додатокот на деца се дава во висината 
и под условите предвидени во Уредбата за 
додатоци на деца, освен условите за работ-
ниот стаж. 

Додатокот поради неспособноста за при-
вредување на членовите на фамилиите се 
дава во износ од 500 динари месечно на се-' 
кој член на фамилијата кој е означен во 
решението за доделување на постојана по-
мош освен за корисникот на основната по-
мош. Овој додаток не им припаѓа на децата 
на жртвата на фашистичкиот терор, одно-
сно жртвата на војната, кс?и имаат право на 
зголемување на постојаната помош во ви-
сината на додатокот на деца по претходниот 
став. 

Член 10 
Средствата за помошта по прописите на 

оваа уредба ги обезбедува републичкиот 
орган на управата надлежен за социјална 
заштита. 

Член 11 
Доделената помош тече од првиот наре-

ден месец по донесената пријава за помош 
односно по настанатата промена што повле-
кува измена на решението за доделување 
на помош. 

Член 12 
Помош дадена по оваа уредба се уки-

нува кога настанат промени во условите за 
доделување на помош предвоени со оваа 
уредба. 

Член 13 
Решение по барање помош донесува во 

прва степен Советот за народно здравје и 
социјални грижи на народниот одбор на око-
лијата, градот, односно градската општина 
со посебни права на чие подрачје живее ли-
цето што бара помош. Решението мора да се 
донесе во рок од 15 дена од примањето на 
пријавата со доказите. 

Против решението по барање може да 
се изјави жалба до републичкиот орган на 
управата надлежен за социјална заштита во 
рок од 15 дена по приемот на решението. 
Жалбата се поднесува преку органот што го 
донел првостепеното решение. 

Решенијата на првостепениот и второ-
степениот орган со кои што е уважено бара-
њ е ^ за помош се доставуваат на Јавниот 
правобранител на НРМ. 

Член 14 
Советот за народно здравје и социјални 

грижи на народниот одбор на околијата, 
градот, односно градската општина ќе води 
уредна евиденција за сите корисници на по-
мошта со цел да се следат чие настанување 
повлекува укинување или намалување на 
помошта. 

Член Мј 
Досегашните корисници на помошта до-

колку ги исполнуваат условите по оваа у-
редба ќе се преведат по прописите од оваа 
уредба. За корисниците што не ги исполну-
ваат условите од оваа уредба надлежниот 
орган ќе донесе решение за укинување на 
помошта. . -

Преведувањето на новата помош ќе се 
изврши до крајот на 1953 година. 

Член 16 
Доколку дејанието не е кривично дело 

с: парична казна до 10.000 динари ќе се 
казни за прекршок, кој не ги пријави про-
мените поради^ чие настанување престанува 
правото на помош по оваа уредба или се 
намалува висината на помошта. 

Член 17 
Советот за народно здравје и социјална 

заштита ќе издава упатства за спроведу-
вање на оваа уредба. 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила од денот 

на нејзиното објавување во „Службен ве-
сник на Народна Република Македонија". 

Број 74 
4 јули 1953 година , ч 

Скопје 
А : 

Претседател 
п на Извршниот совет 

Лазар Колишевски, с. р. 

88 ^ 
На основа член 75 став 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија во врска 
со член 2 став 2 од Уредбата за укинувањ,е 
на Решението од Националниот комитет за 
за ослободување на Југославија за издавање 
временна парична помош на неосигураните 
фамилии на борците од НОВ и ПОЈ, инвали-
дите од Народноослободителната војна и 
нивните фамилии, како и на фамилиите на 
жртвите од фашистичкиот терор од 19 де-
кември 1944 година, Извршниот совет до-
несува 

У Р Е Д?Б А 
ЗА ДАВАЊЕ ПОМОШ НА МАТЕРИЈАЛНО 

НЕОБЕЗБЕДЕНИ ЛИЦА 
Член 1 

Народните одбори во рамките на оваа 
уредба можат да им доделуваат помош на 
материјално-необезбедени лица на кои им е 
неопходна општествена поткрепа. 

Член 2 
Помоштите можат да бидат постојани и 

еднократни. 
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Постојам помош 
Член 3 

Помош може да се даде на: 
1) лица што немаат хранител та поради 

болест или старост се неспособни за стопа-
нисување; 

2) малолетни деца без родители што со 
одлука од надлежниот орган на старател-
ството се'сместени на збринување при по-
едини фамилии и малолетни деца без ро-
дители или блиски сродници што согласно 
Основниот закон за старателството се дол-
жни и имаат можности да ги издржаваат. 

Член 4 
Лицата од член 3 на оваа уредба посто-

јана помош можат да добиваат ако ги ис-
полнуваат следните услови: 

1) да се потполно неспособни за стопа-
нисување; 

2) да немаат средства неопходни за из-
држување; 

3) во својата фамилија да немаат ние-
ден член способен за стопанисување нити 
близок сродник што е по Основниот закон за 
односите на родителите и децата должен и 
има можности да се грижи за нивното издр-
жување. 

Член 5 
Во смисла на оваа уредба потполно и 

трајно неспособни за стопанисување се ли-
цата чија способност зЅ работа е смалена 
преку 75%. 

Неспособноста за ,стопанисување се у-
тврдува со одлука на лекарска комисија. 

Член 6 
Под „неопходни средства за издржува-

ње" во смисла на оваа уредба се разбираат 
постојаните приходи што ги имаат сите 
членови на фамилијата што живеат во за-
едничко домаќинство ако тие приходи не го 
надминуваат износот од помоштите што мо-
жат согласно одредбите на оваа уредба да 
се дадат за секој член од фамилијата. 

Ако вкупниот износ на постојаните при-
ходи на членовите на фамилијата е помал 
од вкупниот износ на помоштите што по 
одредбите на оваа уредба можат да се да-
дат на членовите на фамилијата, ќе се ис-
платува разликата до полниот износ. 

Член 7 
Под „фамилија", во смисла на оваа у-

редба се разбираат брачниот другар, деца-
та (брачни:, вонбрач,ни, усвоени, пасторчиг 
ња), внучињата, родителите, браќата и се-
стрите, дедото и бабата, 

Член 8 
АКО постојана помош прима брачниот 

другар, децата, односно внучињата не може 
да се даде на родителите, браќата п сес-
трите, дедото и бабата. 

23 јули 1953 

Член 9 
Материјалната помош н^ материјално 

необезбедените лица што живеат во град 
може да се даде до 3.000 динари месечно, а 
висината на постојаната помош на матери-
јално необезбедените лица што живеат в 
село до 2.000 динари месечно на член. Вкуп-
ниот износ на помошта на фамилиите што 
живеат в град не може да изнесува преку 
7.000 динари месечно, а за фамилиите што 
живеат в село преку 5.000 динари месечно. 

Член 10 
Добивањето на постојана помош по 

оваа уредба се прекратува ако престанат 
да постојат условите за доделување помош 
од член 4 на оваа уредба. 

Ползувателите на постојаната помош 
од оваа уредба се должни на надлежниот 
народен одбор веднаш да му ги пријават 
промените чие настапување повлекува пре-
станок на правото на постојана помош. 

Еднократна помош 
Член 11 

Еднократна помош може да се додели 
на материјално необезбедени лица и фами-
лии во случај на тешка болест,, смрт, по-
плава и други елементарни ^ ида особено те-
шки случаи. 

Член 12 
Еднократна помош се доделува според 

можностите и потребите и може да изне-
сува од 500 до 5.000 динари. Само во осо-
бено тешки и оправдани случаи еднократ-
ната помош може да се додели во износ 
од преку 5.000 динари. 

Еднократната помош во особено тешки 
и оправдани случаи може да се даде и во 
натура. 

Заеднички одредби 
Член 13 

Средствата за давање помоли по про-
писите на оваа уредба ги обезбедуваат на-
родните одбери од своите буџети. 

Член 14 
Решение за доделување постојана: по-

мош донесува народниот одбор ,На околи-
јата, градот, односно градската општина на 
чие подрачје живее лицето. 

Решенијата за доделување на помошта 
се конечни и не подлежат на жалба. 

Член 15 
Народните одбори се должни да водат, 

уредна евиденција на сите ползуватели на 
помогнатите и на промените од кои зависи 
натамошното исплатување на помоштитзе, 
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Преодни и завршни одредби 
Член 16 

Сите решенија со кои на материјално 
необезбедени лица им е доделена постојана 
помош ќе се ревидираат и сообразат со 
одредбите на оваа уредба. 

Член 1Т 
Оваа уредба влегува во сила од денот; 

на нејзиното објавување во „Службен ве-
сник на Народна Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1953 година.1 

Број 73 
4 јули 1953 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с. р. 

89 ^ " " 
На основа член 19 став 3 од Законот за 

уредување на народните судови, Извршни-
от совет ја донесува следната 

У Р . Е Д Б А 
ЗА ДНЕВНИЦИТЕ И НАКНАДИТЕ НА 

СУДИИТЕ - ПОРОТНИЦИ 
Член 1 

За време вршењето на судската долж-
ност на сите судии — поротници им припа-
ѓа право на дневница. 

На судиите — поротници, кои се служ-
беници и работници право на дневница им 
припаѓа само доколку со работата во судот 
ја губат својата дневна заработувачка или 
дневна плата. 

На судиите —- поротници им припаѓа 
право на накнада на трошковите за пату-
вања, за прехрана и ноќевање, направени 
по повод вршењето на судиската должност. 

Член 2 
На судиите — поротници, што се како 

работници и службеници запослени во сто-
панските претпријатија, стопанските здру-
женија, задругите, задружните и опште-
ствени организации и кај приватните рабо-
тодавачи им се одредува дневница во виси-
на на пресметаната чиста дневна заработу-
вачка односно дневна плата, што ја губат 
поради вршењето на судската должност. 

Износот на чистата дневна заработува-
вачка, односно дневната плата за работни-
ците и службениците, судот го утврдува на I 
основа потврда што ја издава претпријати-
ето или општествената организација, одно-
сно приватниот работодавач, во кои е на ра-
бота суди јата -— поротник, 

За другите судии — поротници се опре-
делува дневница по слободна оценка на су-
дот во паушален износ од 200 до 500. 
дафчев. 

Член 3 
Освен дневница, на судиите — порот-

ници што не живеат во местото во кое е 
седиштето на судот, им ,припаѓа дневница 
и за времето потребно за доваѓање во судот1 

и враќање во местото на нивното живеење. 
Член 4 

Накнада на трошковите ќе се испла-
тува ца сите судии - поротници: 

а) износот по фактички направените 
патни: трошкови, кои биле потребни да се 
стигне од местото на живеење до местото на 
судот и назад; 

б) 200—500 динари дневно за стан и 
храна, ако местото на живеење им е пода-
леку од пет километра од границите на ре-
онот на седиштето на судот, односно од ме-
стото на заседавањето на судот: 

Член 5 
Наводот на член 4̂  точка а) од оваа у-

редб.а писмено го потврдува самиот судија 
- поротник, гарантирајќи за неговата точ-
ност. 

За патувањето мораат да се користат 
постоеќите редовни превозни средства, до-
к о л у такви има. 

Трошкови за -превозот се признаваат 
во висината на стварните издатоци за па-
тување со втора или трета класа на брзи, 
односно патнички воз, со брод, автобус или 
друго јавно превозно средство. 

Член б 
Оправданоста на трошковите од член 

4, како и бројот на деновите за кои на су-
диите — поротници им припаѓа дневница 
по оваа уредба ги утврдува претседателот 
на соодветниот суд. 

Исплатата ја врши режисерот на су-
дот, на основа писмено решение од претсе-
дателот на судот. 

Член 7 
Се овластува Државниот секретар за 

правосудна управа во согласност со Држав-
ниот секретар за работите на буџетот и др-
жавната администрација да издава поблиски 
прописи за извршување на оваа уредба. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила од денот 

на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија". 

Со денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба престанува да важи уредбата за ис-
платување дневниците и накнадување на 
трошковите на судиите — поротници. 
(„Службен весник на НРМ", бр. 25/47), 
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V/ 90 
На основа член 19 точ. 1 од Законот за 

спроведување на Уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото у-
етројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, Извршниот совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА ЗАВОДОТ ЗА 

ОВОШТАРСТВО 
Член 1 

Се оснива Завод за овоштарство со се-
диште во Скопје. 

Член 2 
Задачите на Заводот се: 

а) да проучува агротехнички и економ-
ски мерки во врска со унапредувањето на 
овоштарството и; (да се грижи за нивното при-
менување; 

б) да ги испитува и установува квали-
тетните својства на овошните сорта; 

в) да се грижи за реонирање на овош-
тарството во НР Македонија; 

г) да укажува стручна помош и да вр-
ши стручен надзор на овоштарските расад-
н и к во НР Македонија; 

д) да проучува и одредува сорти и под-
логи за одделни реони во НР Македонија, 
погодни за плантажни и ,индустриски на-
сади; 

е) да работи на искористувањето на 
'ерозионите терени за наивното преобразу-
вање во овошни насади; 

ж) да ги проучува и утврдува норма-
тивите за потребните количини вода за од-
делните овошни видови по реони; 

з) да м проучува и утврдува најдобри-
те начини за чување и ползување на овош-
тието; 

и) да ги проучува болестите и штето-
чините на овошките и предлага мерки за 
нивното сузбивање; 

ј) да ги следи постиженијата во овош-
тарството во светот и да се грижи за нив -
ното приложување кај нас. 

Во својата работа Заводот ќе развива 
научна соработка и разменување на искус-
тво со слични заводи и научни установи во 
ФНР Југославија и странство. 

Член 3 
Со работата на Заводот непосредно ра-

ководи директорот, кого го назначува Из-
вршниот совет на Народното собрание на 
Народна Република Македонија. 

Член 4 
Заводот има стручен совет со задача да 

дава стручни мненија и предлози по рабо-
тите од надлежноста на Заводот. Стручниот 
совет го свикува и со неговата работа рако-
води директорот на Заводот. 

Членовите на Стручниот совет ги име-
нува Извршниот совет на Народното собра-
ние на НР Македонија. 

Член 5 
Заводот има посебна претсметка на при-

ходи и расходи. 
Директорот е наредбодател за извршу-

вање на претсметката на приходите и рас-
ходите. 

Член 6 
Поблиски прописи за организацијата и 

работата на Заводот ќе донесе Извршниот 
совет на Народното собрание на НР Ма-
кедонија. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 
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