
„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ" излази два пута не-
дељно. — Рукописи се не враћају. — 
Огласи по тарифи. — Текући рачун 
број 10-313-004. — Поштарина плаћена ? 

готову. 

Среда, 30 април 1947 
БЕОГРАД 

БРОЈ 37 ГОД. III 

Цена овом броју је 3.— дин. — Претплата 
за прво полугође износи динара ЗОО.-, а 
за целу 1947 годину динара 550.—. — 
Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефони: 

Редакција 28-838, Администрација 22-619 

281. 
На основу чл, 83 и 101 Уредбе о спровођењу со-

цијалног осигурања по прописима Закона о социјал-
ном осигурању радника, намештеник и службеника, 
,у вези чл. 2 Уредбе о организацији и надлежности 
Државног завода за социјално осигурање, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О МИНИМАЛНИМ РЕНТАМА И ПЕНЗИЈАМА, ПО-
МОЋИМА И ОТПРЕМНИНАМА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА 

1) Државни завод за социјално осигурање испла-
ћиваће по прописима ове наредбе минималне износе 
рента и пензија, сталне помоћи уместо пензија, при-
времене помоћи (аконтације), као и отпремнине уме-
сто рента за оне несрећне случајеве који су се до-
годили пре 1 ^куапа 1947 године 

2) Минималне ренте и пензије одређују се када 
рента односно пензија која припада уживаоцу по 
прописима о социјалном осигурању-Јззноси мање од' 
минималних износа рента и пензија одређених у овој 
наредби. 

Сталне помоћи додељују се уместо пензије оним 
лицима која услед ранијег непотпуног спровођења 
социјалног осигурања нису стекла право на личну 
пензију по прописима о социјалном осигурању. 

Привремене помоћи (аконтације) додељују се 
оним припадницима народи Федеративне Народне 
Републике Југославије који с^ стекли право на ренту 
или пензију из социјалног Осигурања у иностранству, 
и то за време док не п о ^ е редовно дозначивање 
њихових рента односно пензија из иностранства. 

Отпремнине се исплаћују по прописима ове на-
редбе оним уживаоцима рента из осигурања за случај 
несреће у послу који су претрпали несрећан случај 
пре 1 јануара 1947 године и чије умањење радне спо-
собности на дан 31 децембра 1946 године није прела-
зило једну трећину (33, 1/3%). 

Минималне личне ренте 
3) Минималне личне ренте из осигурања за слу-

чај несреће у послу, с обзиром на степен умањене 
способности за рад, износе: 

Динара 
месечно 

а) преко 3 1 1/3% а мање од 50% — 800.— 
б) од 50% до 60% 1.200.— 
в) преко 6094 до 80% 1.600.— 
г) преко 80% до 100% 2 000.— 
Уживаоцима пуне ренте, којима је услед по,тпуне 

неепособности за рад потребна за живот стална туђа 
нега ц помоћ, исплаћује се поред минималне ренте-
о д — динара Још и посебан додатак у износу 
ед динару месечно (увећана рента). 

4) Уживаоцима личних рента, који су после свр-
шетка рата (9 маја 1945 године) односно после конач-
ног ослобођења територије на КОЈОЈ су били запо-
слени провели стварне иа раду ^0 дана, повећава 
се минимална рента из тач. 3 према просечној висини 
зараде коју су имали односно коју би према својој 
квалификацији имали после измене окупациских нов-
чаница, а с обзиром на проценат умањења њихове 
способности за рад. Ово повећање припада им под 
условом да су у часу несреће обављали посао квали-
фикованог радника односно да је њихова просечна 
осигурана зарада после измене окупациских новча-
ница износила 96.— динара или више дневно. Мини-
мална лична рента заједно са повећањем не може 
износити више од 4.000.— динара месечно 

Повећање минималне, ренте израчунава се на тај 
'начин, што се од половине износа за који просечна 
зарада прелази 2.000.— динара месечно узме онолико 
процената колико износи умањење способности за 
рад V уживаоца ренте. На пример: минимална рента 
код у мп,: Ии-е стгусобности - зе, ри из 70% пзтгоби 
.1.600.— динара. Просечна зарада после измене оку-
пациских новчаница износи 4.000.— динара Поло-
вина износа за који просечна зарада прелази 2.000.— 
динара јесте 1.000.— динара. Повећање минималне 
ренте износи 70% од 1.000.— динара, тј. 700.— динара 

Минималне личне пензије 

5) Минималне личне пензије из осигурања за слу-
чај изнемогласти, старости н смрти (пензионог оси-
гурања), с обзиром на укупно трајање стварног за-
послења проведеног у најамном радиом односу по 
коме би уживалац пензије према садашњим пропи-
сима о социјалном осигурању био обавезан на осигу-
рање, износе: 

Динара 
месечно 

Ако је укупно стварно запослење трајало: 
мање од 10 година 1.200.— 
10 и више година али мање од 15 година 1.400.— 
15 и више година али Мање од 20 година 1.500.— 
20 и више година али мање од 25 година 1.600.— 
25 и више година али мање од 30 година 1.700.— 
30 и више година али мање од 35 година 1.800,— 
35 и више година 2.000.— 

Минималне личне пензије одређују се само у 
оним случајевима када је у основ за одмеравање пен-
зије ушла, било у целини било делимично, зарада из 
времена осигурања пре 1 јула 1945 године, услед чег! 
законска пензија износи мање од минималних износа 
личних пензија из претходног става. 

6) Уживаоцима личних пензија кбји су провели 
20 или више година у најамном радном односу и 
који су од тога времена провели бар 312 дана на раду 
после свршетка рата односно после коначног осло-
бођења територије на којој су били запослени, по-
већава се минимална пензија из тач. 5 поема просеч-
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ној висини зараде коју су имали после измене оку-
пациских новчаница, а с обзиром на укупно трајање 
стварног запослења. Ово повећање припада под 
условом да 1е случај изнемоплости или.старости на-
ступио после измене окупациских новчаница^ као и 
да је просечна осигурана зарада после измене оку-
пациских новчаница износила 96.— динара или више 
дневно. Минимална лична пензија заједно са пове-
ћањем не може износити више од 3.500.— динара 
месечно. 

Повећање минималне пензије израчунава се на 
тај начин, што се од износа за који просечна зарада 
прелази 2.090.— динара узме онолико пута по 2,5% 
колико има година стварног запослења, рачунајући 
после навршених 20 па до закључно 35 година ствар-
ног запослења. На пример: минимална лична пен-
зија са навршене 32 године стварног запослења из-
носи 1.800— динара. Просечна зарада после измене 
окупациских новчаница износи 4.000.— динара. Из-
нос за који просечна зарада прелази 2.000.— динара 
јесте 2.000— динара. Повећање личне пензије износи 
12 пута по 2,5% односно 30% од 2.000.— динара, тј. 
600.— динара. 

Минималне породичне ренте и пензије 

7) Минималне породичне ренте и пензије, с обзи-
ром на број чланова породице којима припада право 
на породичну ренту односно пензију, износи: 

Динара 
месечно 

а) за једног члана (удовицу, удовца или 
сироче) -х- — 1.000.— 

б) за 2 члана (удовицу или удовца са 
дететом или за двоЈе сирочади) 1.200.— 

в) за 3 члана (удовицу, или удовца са 
двоје деце или за троје сирочади) — 1.400.— 

г) за 4 члана (удовицу или удовца са 
троје деце или за четворо сирочади) — — 1.600.— 

д) за 5 чланова (удовицу или удовца са 
четворо деце или за петоро сирочади) 1 .^00.— 

ђ) за 6 и више чланова 2.000.— 

Сталне помоћи уместо пензије 

8) Сталне помоћи уместо личне пензије додељују 
се у износу од 1.200.— динара месечно: 

а) лицима која су изнемогла у смислу прописа 
који важе за оцењивање изнемоглости о с и г у р а н и к 
Државног завода за социјално осигурање; 

б) лицима која су навршила 65 година живота 
ако су мушкарци, односно 60 година живота ако су 
жене. 

Стална помоћ додељује се овим лицима ако су 
у времену од 1 јула 1925 године била у , социјалном 
осигурању обавезно осигурана за случај болести нај-
мање 10 година и ако укупно време њиховог осигу-
рања износи половину или више временског периода 
који је протекао од дана ступања у осигурање (ра-
чунајући од 1 јула 1925 године) па до дана престанка 
осигур.ања. 

Стална помоћ неће се додељивати овим лицима 
ако имају сталан приход у једнаком или већем из-
носу од најнижег износа Ловним ал не личне пензије 
из тач. 5 ове наредбе. -

Ф) Стална помоћ у износу од 700 динара месечно 
за ,изнемоглост односно 900 динара^, месечно за ста-
рост доделиће се под условима из тач 8 ст. 1 и 3 
сталним пољопривредним радницима, који имају нај-
мање 25 година запослења, с тим што ће се време 
њиховог запослења у својству сталног пољопривре-
дног радника сматрати као време обавезног социјал-
ног осигурања за случај болести. 

Као стални пољопривредни радници сматрају се 
они пољопривредни радници који су прописано време 

од 25 година навршили по запослењима на продук-
тивним радовима у непрекидном трајању од године 
или више д^на код победи--'ог пољопривредног имања. 

10) Стална гтамоћ уместо личне пензије додељује 
се у износу од 700.— динара месечно за и ЗЛЕ МО-Р ласт 
односно 900.— динара месечно за старост и оним ли-
цима која су до дана ступања на снагу ове наредбе 
испунила услове за додељивање пензије по пропи-
сима Правилника о додељивању пензија старим и из-
немоглим радницима и намештеницима из средстава 
Средишњег завода за социјално осигурање IV бр. 3578 
од 17 децембра 1945 године. Ако ова лица испуња-
вају услове из тач 8 ст. 2 ове наредбе доделиће им 
се стална помоћ у износу од 1.200.— динара месечно. 

Уколико овим лицима до дана ступања на снагу 
ове наредбе није додељена пензија по прописима 
поменутог правилника, доделиће им се стална помоћ 
из претходног става, ако поднесу захтев (пријаву) у 
року од три месеца рачунајући од дана ступања на 
снагу ове наредбе. 

Стална помоћ из ст. 1 ове тачке доделиће се и 
сталним пољопривредним радницима којима је пре 
ступања на снагу ове наредбе била додељена пен-
зија или стална помоћ из средстава неког пољопри-
вредног добра на Основу дугогодишње службе у 
својству сталног пољопривредног радника код тога 
добра. 

11) У случају смрти уживаоца сталне помоћи 
може се преосталим члановима његове породице ако 
немају средстава за издржавање доделити стална 
помоћ сходно прописима о социјалном осигурању, 
с тим да не може прећи висину износа сталне по-
моћи која је била додељена умрлом уживаоцу. 

Привремене помоћи (аконтације) 

12) Привремене помоћи додељују се као аконта-
ције н-а ренте и пензије из иностранства, и то: 

а) овлашћеницима на личне ренте и пензије у 
висини најнижег износа минималних личних пензија 
по пропису тач. 5 ове наредбе; 

б) овлашћеницима на породичне ренте и пензије 
у висини најнижег износа породичних рента односно 
пензија по пропису тач. 7 ове наредбе. 

13) Овлашћено лице дужно је да поднесе надле-
жној филијали Државног завода за социјално осигу-
рање молбу и испозве којима треба да докаже да 
је од одређеног иностраног носиоца социјалног оси-
гурања стекло право, и то: 

а) у случају личне ренте, на личну ренту због 
умањења способности за рад за 50% или више; 

, б) у случају личне пензије, на личну пензију 
због изнемоглости или старости; и 

в) у случају породичне ренте или пензије, на 
удовичку (удовзчку), дечју, сирочадеку или срод-
ничку ренту односно пензију, као и да с обзиром 
на њихове године старости испуњава услове за 
уживање породичних рента односно пензија по на-
шим прописима о социјалном осигурању. 

Поред тога, дужно је овлашћено лице поднети 
уверење о имовном стању као -и из Јаву оверену од 
надлежног изврсног одб-ор-а, да до висине -примље-
них аконтација уступа Државном заво-ду за еодајално 
осигурана оброке ренте односно пензије који му 
буду некнвздо дозначени за временски период до 
обуставе аконтац-ије. 

Исплате аконтација и уплата п о в р а ћ е н а сума 
водиће Државни завод за -социјално осигурање на 
посебном рачуну. 

Отпремнине 

14)' Отпремнине ^ ко је се испл аћу ју уместо ренте за 
оне несрећне случајеве који еу ее догодили пре 1 
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јануара 1947 године ужидзодЈша чдје умањење радне 
способности на дан 31 децембра 1946 године није пре-
лазило једну трећину ^33,1/3%) износе, и-то : 

а) за ушфр^оце, к о ј и су нретрпели несрећни слу-
чај до- 14 с е и т н б р л 1-945- годи,не трогодишњи износ 
законске ренте, али најмање 2.000,— динара з а неспо-
собност до 20%,, а најмање 5.000.— динара за неспо-
с о б н о ^ која прелази 20%; 

б) за уживаоце ренте, који су несрећни случај 
претрпели после 14 септембра 1945 године најмање 
трогодишњи а највише шес то годи-шњи износ закон-
ске ^енте, одмерен према старо,сти уживаоца у смислу 
прописа Наредбе о рачунању отправница уживао-
цима рента из социјалног осигурања бр. 7423 од 24 
октобра 1946 године. 

15) Уживаоцима ренте чије умањење радне спо-
собности на дан- 31 децембра 1946 године не прелази 
20% исплатиће се одговарајућа отпремнина из тач. 
14 по службеној дужности. 

Уживаоцима ренте чије умањење радне способно-
сти на дан 31 децембра 1946 године прелази 20%, али 
не надмашује једну трећину радне способности, 
исплатиће се на њихов захтев одговарајућа отпрем-
нина из тач. 14. 

^Исплатом отпремнине престаје право на ренту за 
претрпљени несрећни случај. 

16) Прописи ове наредбе о отпремнинама уместо 
рента неће се примењивати: 

а) на уживаоце ренте који су несрећан случај 
претрпели после 31 децембра 1946 године; и 

б) на уживаоце ренте који су несрећан случај 
претрпели пре 1 јануара 1947 године али код којих 
је умањење р^дне способности износило на да-н 31 
децембра 1946 године више од је;дне трњине. 

На ове уживаоце ренте примењива ће се прописи 
чл. 31 Закона о социјалном осигурању радника, на-
мештеник и службеника. 

г, ; Заједничке одредбе 

17) Право на минималне личне и породичне ренте, 
као и на минималне породичне пензије, одређује се 
без посебне молбе овлашћених лица и без посебне 
одлуке надлежне филијале Државног завода за со-
цијално осигурање. 

18) Право на минималне ^ личне пензије одређује 
се по званичној дужности и без посебне одлуке на-
длежне филијале само оним уживаоцима који су 
били обавезно пензионо осигурани и пре 1 септем-
бра 1947 године и за које постоје службене евиден-
ције о трајању њиховог пензионог осигурања из̂  тога 
времена (пензионери бивших пензионих благајни, 
завода и фондова — самосталних носилаца пензионог 
осигурања). 

Остали уживаоци личних пензија дужни су ради 
одређивања одговарајућег износа минималне личне 
пензије поднети пријаву са доказима о укупном тра-
јању њиховог запослења. До подношења ових до-
каза исплаћиваће им се по званичној дужности само 
онај износ минималне личне пензије који им је испла-
ћиван и пре ступања на снагу ове наредбе. 

Уживаоци личних пензија из ет. 1 ове тачке уко-
лико , имају и таквог запослења, по каде нису ,фџли 
пензионо осигурани, дужни су такође поднети при-
јаву са доказима о трајању тога запослења. До подно-
шења ових дока,за исплаћиваће им се до званичној 
дужно.сти одговарајући износ минималне личне пен-
зије, с обзиром на евидентирано време њиховог пен-
зионог оенгуџања. 

19) Код израду певања- повећања минималних лич-
них рента (тач. 4) и минималних личних пензија 

(тач. 6) узимају се као дани проведени на раду после 
свршетка рата односно после ослобођења и они 
радни дани који су у томе времену проведени ,на 
боловању а за које је осигураник имао право на хра-
нарину, као и радни дани проведени на војној служби. 

Код грађевинских радника узимају се као дани 
проведени на раду у смислу претходног, става и ка-
л е н д а р е ^ радни дани незапослености, регистровани 
код надлежног органа посредовања рада. 

20) Ако је" укупни износ породичних рента одно-
сно пензија, израчунатих по оанијим прописима о 
минималним износима рента и пензија, на дан сту-
пања на снагу ове наредбе био већи од 2.000.— ди-
нара месечно, исплаћиваће се тај већи износ за 
време док по тим прописима израчунат укупан износ 
породичних рента односно пензија услед смањења 
броја чланова породице не спадне испод 2.000.— ди-
нара месечно. 

Ако су иза умрлог осигураник остала поред 
удовице и деце из последњег брака још и сирочад из 
ранијег његовог брака која су живела одвојена од 
осигураник пре његове смрти, сматрају се у погледу 
исплате минималних породичних рента односно пен-
зија удовица и њезина деца као једна породица, а 
сирочад из ранијег осигураниковог брака као засебна 
породица. 

21) Код одређивања износа минималних поро-
дичних рента и пензија из тач. 7 не узимају се у 
обзир као чланови породице она деца на коју прео-
стали брачни друг прима додатак на основу свог 
запослења. 

22Х Сталне и привремене помоћи ио прописима 
ове наредбе јесу ванредне помоћи из социјалног оси-
гурања, па се захтеви за признавање тих помоћи не 
могу остваривати у поступку код судова социјалног 
осигурања. 

23) Минималне ренте, пензије и помоћи по про-
писима ове наредбе не могу се доделити лицима 
против којих стоји која од чињеница из чл, 2 На-
редбе о ревизији рента и пензија код установа со-
цијалног осигурања IV бр. 10130 од 25 новембра 
1946 године. 

Завршне одредбе 

24) Минималне ренте и пензије по прописима 
ове наредбе почињу тећи од првог дана наредног 
месеца по ступању на снагу ове наредбе. 

Сталне домоћи но прописима ове наредбе по-
чињу тећи за ушншоце из тач. 10 ст, 1, као и за лица 
која су пријаву за те помоћи поднела пре ступања 
на снагу ове наредбе, од првог дана наредног ме-
сеца по ступању на снагу ове наредбе. За остала 
овлашћена лица почињу ове помоћи тећи од првог 
дана наредног месеца рачунајући од дана подно-
шења пријаве. 

За привремене помоћи (аконтације) по пропи-
сима ове наредбе важе сходно прописи претход-
ног става. 

25) Минималне ренте и пензије као и помоћи по 
прописима ове наредбе исплаћују се месечно унапред. 

Минималне личне ренте, минималне пфроудаше 
ренте и пензије, минималне личне пензије лица наве-
дених у тач 18 ст. 1, сталне помоћи даша заведе-
них у тач. 10 ст. 1, као и 1фивремене помоћи ли^а 
која су пријаву поднела пре ступања на снагу ове 
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наредбе, исилаћиваће се псчев од првог дана наред-
н о ј месеца по ступању на снагу ове наредбе. 

Минималне личне пензије лица наведених у 
тач. 18 ст, 2. сталне помоћи лица наведених у тач. 8 
и 9 и у тач. 10 ст. 2 И З, као и привремене помоћи 
лица која поднесу пријаву после ступања на снагу 
ове наредбе, почињу се исплаћиван најкасније по 
истеку месец дана, рачунајући од дана подношена 
свих потребних доказа о ранијем запослењу односно 
од Дана подношења пријаве са потребним доказима. 

Отпремнине по тач. 15 ст. 1 исплаћују се најдаље 
у року од месец дана по исплати последњег оброка 
ренте, а отпремнине по тач. 15 ст. 2 најдаље у року 
од 2 месеца по подношењу захтева за исплату от-

премнине уместо ренте. 

26) Прописи ове наредбе примениће се и на лица 
која имају право на пензију из пензионих фондова 
које ће ликвидирати Државни завод за социјално 
осигурање по прописима Наредбе о ликвидацији пен-
зионих фондова бивших самосталних носилаца пен-
зионог осигурања радника и намештеника IV бр. 1284 
од 31 јануара 1947 године, као и на лица којима ће 
бити признато право на пензију на основу осигурања 
код пензионих фондова који немају значај самостал-
них носилаца социјалног осигурања (чл, 55 Закона 
о социјалном осигурању радника, намештеник и 
службеника). 

Прописи ове наредбе примениће се и на лица 
која примају потпору из Потпорног фонда помоћно? 
особља у служби државе, као и на лица која примај: 
пензију односно потпору од осталих фондова наве-
дених у чл. 2 Наредбе о ликвидацији пензионих фон-
дова бивших самосталних носилаца пензионог оси-
гурања радника и намештеник, изузев лица која 
примају пензије по прописима Закона о установљен^ 
права на пензију и пензионисању државних службе-
ника. 

27) Даном 1 маја 1947 године престају важити 
прописи Наредбе о минималним, износима рента и 
пензија из социјалног осигурања IV бр. 10671 од 31 
децембра 1946 године, прописи Правилника о доде-
љивању пензија старим и изнемоглим радницима и 
намештеницима из средстава Средишњег завода за 
социјално осигурање бр IV 3578 од 17 децембра 1945, 
као и прописи Упутства за исплату хитне помоћи 
рентницима који не поимају ренте из иностранства 
IV бр. 2634 од 24 маја 1946 године. 

28) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије" 

III бп 5952 
18 априла 1947 године 

Београд 

Министар рада, 
Вицко Крстуловић, с. р. 

Сагласан, 
Министар финансија, 

Сретен Жујовић, с. р. 

Претседништво Владе ФНРЈ, по извршеном слав-
љењу са изворним текстом, установило је да су се 
у тексту Уредбе о планској расподели индустриске 
робе, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 31 
од 15 априла 1947 године, поткрале ниже наведене 
грешке и да ј е следећу 

И С П Р А В К У 

УРЕДБЕ О ПЛАНСКОЈ РАСПОДЕЛИ 
ИНДУСТРИСКЕ РОБЕ 

1) У члану 13 став 1, у другом реду, уместо ,Д 
августа" треба да" стоји ,Д октобра". 

2) У члану 19, у шестом реду, уместо ,Д јуна 4 

треба да стоји ,Д јула". 
Из Претседништва Владе ФНРЈ, 26 априла 1947 

године. 

Министарство народне одбране, по извршеном 
сравњењу са изворним текстом, установило је да су 
се у тексту Правилника о организацији и раду теча-
јева за опште образовање и ' стручних течајева за 
ратне војне инвалиде, објављеном у „Службеном 
листу ФНРЈ" бр. 32 од 18 априла 1947 године, пот-

- кр але ниже наведене грешке и да је следећу 

И С П Р А В К У 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ТЕЧА-
ЈЕВА ЗА ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНИХ 

ТЕЧАЈЕВА ЗА РАТНЕ ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ 
1) У члану 3 

„основно". 

2) У члану 7 место речи „како" ставити „какав". 

3) У члану 13 став 2 место броја „2" ставити 
број „ 7 \ 

4) У члану 35 у ставу 4 место речи „образован" 
ставити „одржаван", а у ставу 5 место речи „ове" 
ставити ,оне". 

5) Став 2 члана 41 је посебан члан, те између 
овог става и става 1 члана 42 треба ставити ознаку 
„Члан 42". 

Бр. 2280 — Из Министарства народне одбране, 
23 априла 1947 године. 

место речи „односно" ставити 
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281. Наредба о минималним рентама и пензи-
јама, помоћима и отпремнинама из соци-
јалног осигурања 445 

Исправка Уредбе о планској расподели инду-
с т р и ј е робе — 448 

Исправка Правилника о орга-низацији и раду 
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