
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — Огла-
си по тарифата. — Текушта сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-T-22Q, 

за огласи 1032-Т-221. 

Среда 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 37 ГОД. X 

482. 

Врз основа на чл. 14 ст. 3, чл. 15 ст. 6, чл. 29 ст. 
1 и чл. 60 од Уредбата за звањата и платите на слу-
жбениците на Народната банка на ФНРЈ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ'', бр. 6/54), во врска со чл. 2 ст. 
3 од Правилникот за звањата и платите на службе-
ниците на Државниот ссигурителен завод („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), а по предлог од Гене-
ралниот директор на Државниот осигурите лен за-
вод, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

НА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД 
А. ПРИЕМ БО СЛУЖБА 

Член 1 
Лицата што првпат стапуваат во служба на Др-

жавниот осигурителен завод а немаат стручна прак-
са, се примаат во служба како приправници и се 
распоредуваат во почетниот платен разред на зва-
њето според школската спрема, во смисла на чл. 12 
ст. 2 од Уредбата за звањата и платите на службе-
ниците на Народната банка на ФНРЈ (во натамо-
шниот текст: Уредба НБ). 

Член 2 
За приправник за звањето помошен службеник 

ка осигурувањето можат да бидат примени лица што 
имаат спрема на непотполна средна школа. 

За приправник за звањето службеник на осигу-
рувањето со средна стручна спрема можат да бидат 
примени лица што завршиле економски техникум 
(средна економска школа, трговска академија) или 
потполна средна школа за општо образование. За 
работите за кои е потребна друга стручна спрема, 
можат да се примат лица со соодветна средна струч-
на школа (средна техничка школа, средна земјодел-
ска школа, ветеринарен техкикум ити). 

За приправник за звањето службеник на осигу-
. рувањето со виша, стручна спрема можат да бидат 
примени лица што завршиле соодветен факултет. 

Член 3 
За канцелариски работи можат да се примат 

лица што ја имаат спремата пропишана со Правил-
никот за стручната спрема на канцелариските слу-
жбеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/54). 

Член 4 
Примањето во служба на Државниот осигурите-

лен завод се врши со конкурс. 
По исклучок, без конкурс можат да се примаат 

лица што доаѓаат на положби шефови на послов-
ници, шефови на служби и на повисоки положби во 
дирекциите за народната република и во Генерал-
ната' дирекција, како и лицата што се преземаат од 
служба на државните органи: или стопанските орга-
низации, или што се враќаат во служба на Држав-
ниот осигурителен завод. 

Конкурсот го распишуваат Генералната дирек-
ција или дирекциите за народната република според 
своите потреби и потребите на пословниците, водеј-
ќи сметка на пословниците да им се обезбеди барем 
еден приправник на 10 службеници. 

Во соопштението за распишувањето на конкур-
сот се цитира колку кандидати, со каква школска 
односно стручна спрема и за кои места ќе бидат при-
мени во служба на Државниот осигурителен завод, 
како и другите услови што кандидатите треба да ги 
исполнуваат. 

Член 5 
Конкурсот се одржува, по правило, двапати го-

дишно, и тоа во месец април и септември. Овие сро-
кови се -задолжителни кога се примаат во служба 
приправници. 

За прием во служба на лицата од кои се бара 
определена стручна пракса или други услови, кон-
курсот може да се одржи и во други срокови. 

Член 6 
Ако за конкурсот не се пријавил доволен број 

кандидати, конкурсот (може да се повтори. 
Ако ни за повторениот конкурс не се пријавил 

доволен број кандидати, 1можат да се примат во слу-
жба лица и вон конкурсот за да се пополнат местата 
за кои бил конкурсот распишан. 

Член 7 
Ако е распишан конкурс за приправнички места, 

а не се пријавил доволен број кандидати, на такви 
места можат да се назначуваат лица што имаат 
стручна пракса во друга служба, под услов да не 
се постари од 30 години. 

Б. ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ И СТРУЧЕН ИСПИТ, 
НА ПРИПРАВНИЦИТЕ 

Член 8 
Приправничкиот стаж трае три години и се ло-

минува> по правило, во пословниците. 
Генералниот диреќтор и директорите на дирек-

циите за народната република по исклучок можат, 
да одобрат приправникот да го помине приправнич-
киот стаж во Генералната дирекција односно во 
дирекцијата за народната република, со тоа што 
мора најмалку една третина од стажот пред пола-
гањето на испитот да го помине во пословница. 

По две години приправнички став приправникот 
може да полага стручен испит. 

Приправникот е должен да го положи стручниот 
испит до крајот на третата година на приправнич-
киот стаж. Ако ни до крајот на третата година на 
приправничкиот стаж не го положи стручниот испит, 
приправничкиот стаж може во оправдани случаи да 
му се продолжи најмногу до една година. Решение' 
за тоа донесува Генералниот директор, односно ди-
ректорот на дирекцијата за народната република по 
молба од приправникот и образложен предлог од 
старешината. Ако приправникот не го положи струч-
ниот испит ни во продолжениот срок, службата му 
се откажува (чл. 15 ст. 5 од Уредбата НБ). 

Член 9 
Надлежниот старешина е должен да му овозмо-

жи на приправникот за време на приправничкиот 
стаж да се запознае со сите работи од надлежноста 
на пословниците. 

Заради евиденција зг-. работата на приправникот, 
старешината е должен да води за секој приправник 
одделен картон, во кој ќе ги внесува и со свој пот-
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пис ќе ги заверува податоците за тов колку време 
поминал приправникот ка поодделни работи, со 
каков успех ги вршел и колку е оспособен за кои 
работи. 

Член 10 
На приправникот што има веќе извесен приправ-

нички стаж во друга служба на работи од слична 
природа, може да му се признае поранешниот стаж 
со тоа што да помине во Државниот осигурител ен 
завод најмалку една година пред полагањето на 
стручниот испит. Решение за тоа донесува Генерал-
ниот директор односно директорот на дирекцилата 
за народната република. 

Член 11 
Стручниот испит на приправниците се состои од 

писмен и устен дел. Писмениот дел може да трае 
дајмноту 4 часа. 

Член 12 
Приправниците за звањето помошен службеник 

иа осигурувањето го полагаат стручниот испит од 
^следниве предмети : 

во писмениот дел: 
1) Стопанска математика (Трговска сметанка), 
2) Решавање практички задачи од делокругот 

на теренските инструктори и застапници; 
во усниот дел: 

1) Уставно уредување (основно познавање), 
2) Стопански систем (основно познавање), 
3) Основи на осигурувањето, 
4) Организација и предмет на осигурувањето, 
5) Техника на осигурувањето, 
6) Организација на теренската служба, 
7) Прописи за државните службеници и за соци-

јалното осигурување. 

Член 13 
Приправниците за звањето службеник на оси-

. турувањето го полагаат стручниот испит од след-
ниве предмети: 

во писмениот дел: 
1) Двојно книговодство во Државниот осигури-

т е л ^ завод, 
2) Стопанска математика (Трговска и банкарска 

сметанка), 
3) Решавање практични задачи (примена на 

правилата, тарифите и др.); 

во усниот дел: 
1) Уставно уредување, 
2) Стопански систем, 
3) Основи на осигурувањето, 
4) Уговор за осигурувањето воопшто и во однос 

на поодделни гранки на осигурувањето, специјално 
со осврт на основите на облигационото, наследното 
и фамилии ар ното право, 

5) Економска географија (општа и национална), 
6) Познавање на стоки, 
7) Статистика и анализа, 
8) Организација и предмет на осигурувањето, 
9) Техника на осигурувањето, 
10) Службениче законодавство и прописи за 

'Социјалното осигурување. 

Член 14 
Службеникот што во поранешната служба вон 

Државниот осигурителен завод веќе го положил 
стручниот испит, ќе ја полага разликата меѓу порано 
положениот испит и испитот пропишан за приправ-
никот за звањето во кое е назначен. Кои предмети 
ќе ги полага службеникот, решава Генералниот ди-
ректор односно директорот на дирекцијата за на-
родната република по предлог од постојаната испит-
на комисија. 

Генералниот директор или директорот на ди-
рекцијата за народната република по предлог од 
старешината, а по прибавено мислење од одделна 

стручна комисија, може да го ослободи службеникот 
од полагањето на испитот од претходниот став ако 
има најмалку 10 години стручна пракса. 

В. ОДДЕЛЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ОСИГУРУВА-
ЊЕТО СО СРЕДНА СТРУЧНА СПРЕМА ОД XII 

ВО XI ПЛАТЕН РАЗРЕД 
Член 15 

Службениците во звањето службеник на осигу-
рувањето, освен оние со факултетска спрема, кога 
ќе наполнат две години служба во XII платен раз-
ред, се здобиваат со право да полагаат одделен стру-
чен испит за унапредување во XI платен разред (чл. 
29 од Уредбата НБ). 

По исклучок, полагањето на одделниот стручен 
испит може да се одобри и порано, без обѕир на 
платниот разред, ако службеникот се истакнува со 
нарачка стручна способност ги ако има најмалку 10 
години служба признаена за напредување. 

Одобрението за полагање на одделниот стручен 
испит по претходниот став го дава одделната струч-
на комисија при Генералната дирекција по обра-
зложен предлог од директорот на дирекцијата за 
народната република. Овој предлог содржи пода-
тоци од кои може да се оцени фактичната способ-
ност на службеникот (работни места на кои работел 
и во кои организациони единици, какви задачи до-
бивал, како ги извршувал, и друго). 

Член 16 
На одделниот стручен испит за унапредување 

на службениците на осигурувањето со средна струч-
на спрем* од ХИ во XI јплатен разред се прове-
рува стручната способност на службеникот за прак-
тично вршење посложени .работи од областа на 
службата во која работи. 

На испитот на кандидатот му се дава задача 
писмено да обработи и реши неколку прашања од 
делокругот на службата во која е на работа. 

На усниот испит кандидатот на прашањата од 
членовите на испитната комисија дава образложе-
нија и објасненија во врска со прашањата што ги 
обработувал писмено. 

Членовите на комисијата можат на кандидатот 
да му постават и други (прашања од областа на не-
говата служба се додека не ќе се убедат за струч-
ната способност на службеникот. 

По завршеното усно испитување испитната ко-
мисија го оценува успехот на целокупниот испит 
на начинот предвиден во чл. 22 од овој правилник. 

Г. ИСПИТНИ КОМИСИИ 
Член 17 

При Генералната дирекција и при дирекциите 
за народната република се формираат постојани 
испитни комисии пред кси се полагаат стручниот 
испит на приправниците и одделниот стручен испит 
за унапредувањето на службениците на осигуру-
вањето со средна стручна спрема од XII во XI пла-
тен разред. 

Член 18 
Постојаната испитна ко? хи си ја при Генералната 

дирекција ја именува и разрешува Генералниот 
директор, а постојаната испитна комисија при ди-
рекцијата за народната република — директорот 
на дирекцијата за народната република во согла-
сност со Генералниот директор. 

Постојаната испитна комисија ја сочинуваат: 
претседател, два постојани члена и потребен број 
членови-испитувачи. 

Генералниот директор може да определи свој1 

претставник во постојаната испитна комисија при 
дирекцијата за народната република со права на 
постојан член на комисијата. 

Постојаната испитна,комисија има секретар што 
го именува старешината од ст. 1 на овој член. Се-
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кретарот го води записникот за испитот и врши 
други административни работи на комисијата. 

Претседателот, постојаните членови и членови-
те-испитувачи се определуваат меѓу најстручните 
службеници на Државниот осигурителен завод. 
Членовите-испитувачи можат да бидат стручни 
лица и од Други установи. На претседателот и на 
другите членови им се определуваат заменици. 

Д. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ 
Член 19 

Испитите се полагаат во определени срокови. 
Сроковите се редовни и вонредни. Редовни срокови 
за полагање на испитите се месеците март—април 
(пролетен срок) и месеците септември—октомври 
(есенски срок) секоја година. Стручниот испит на 
приправниците и одделниот стручен испит можат 
да се полагаат само во редовните срокови. 

По исклучок, постојаните испитни комисии мо-
жат да определат други вонредни срокови за по— 
лагање на дополнителните испити. 

Денот на испитот го определува постојаната 
испитна комисија според бројот на пријавените 
кандидати, и за распоредот ги известува кандида-
тите најдоцна 20 дена пред полагањето на испитот. 

Ако на испитната комисија при дирекцијата за 
народната република односно на комисијата при 
Генералната дирекција и' се пријави за испит мал 
број кандидати, пријавените кандидати можат да 
се упатат на полагање на испитот до комисијата 
при друта дирекција за народната република, одно-
сно комисијата при Генералната дирекција, по прет-
ходна согласност со дирекцијата до која се упатува 
кандидатот на полагање на испитот. 

Генералниот директор може по потреба, а во 
согласност со директорот на дирекцијата за народ-
ната република, да одреди кандидатите од една ди-
рекција за народната република да го полагаат 
одделниот стручен испит пред постојаната испитна 
комисија при друга дирекција за народната репу-
блика или при Генералната дирекција. 

Член 20 
Кандидатот што сака да полага стручен испит 

поднесува до надлежната испитна комисија пријава 
преку непосредниот старешина најдоцна еден и пол 
месец пред да почне месецот во кој паѓа редовниот 
капитен срок. Старешината е должен да ја испрати 
пријавата веднаш до надлежната испитна комисија, 
која на време ќе го извести кандидатот за денот на 
полагањето на испитот. 

Пријавата на кандидатот старешината ја испра-
ќа до постојаната испитна комисија со потребни 
податоци за звањето, школската спрема, годините 
на службата, работите што ги вршел и за успехот 
на кандидатот на тие работи. 

Со пријавата за испитот на приправникот ста-
решината испраќа и одделен картон од чл. 9 ст. 2, 
како и евентуално одобрение од чл. 8 ст. 2 од овој 
правилник. -

Член 21 
Додека се полага уснцрт испит при испитува-

њето мораат да бидат постојано присутни сите чле-
н о в на комисијата, а додека се полага писмениот 
испит најмалку еден член од комисијата и секре-
тарот. 

Во записникот за испитот се запишува: датумот 
на полагањето на испитот, презимето и името на 
претседателот, на постојаните членови и членовите-
испитувачи, презимето и името на кандидатот, од-
редбата од Уредбата НБ, односно од овој правил-
ник по која кандидатот го полага испитот, темите 
на писмените задачи, прашањата на усниот испит 
:И оценките од поодделни предмета. 

Записникот го потпишуваат претседателот на 
комисијата, сите членови и секретарот, како и 
претставникот на Генералниот директор доколку е 
определен. 

Записникот заедно со писмените задачи и со 
другите акти се чува во архивата на секретарија-
тот на Генералната дирекција односно на дирекци-
јата за народната република. 

Члан 22 
На стручниот испит на приправникот и допол-

нителниот испит на кандидатот се оценува за секој 
предмет одделно со оценка: одличен (5), многу до-
бар (4), добар (3) и слаб (2). 

Конечната оценка се дава врз основа на резул-
татот постигнат од сите предмети во писмениот и 
усниот дел на испитот. 

Кандидатот го положил испитот ако добил од 
сите предмети најмалку оценка „добар". 

На одделниот стручен; испит кандидатот се оце-
нува со „положил" и „не положил". Конечна оцен-
ка се дава врз основа на резултатот на практич-
ната обработка на задачите и усното образложение. 

За оценката решава постојаната испитна коми-
сија со мнозинство гласови. Во случај на еднаква 
поделба на гласовите, одлучува страната на која е 
гласот од претседателот. 

Член 23 
Резултатот на испитот му се соопштува на кан-

дидатот веднаш. За резултатот на испитот се изве-
стува писмено надлежниот старешина на кандида-
тот и тој се запишува во персоналниот лист на 
службеникот. 

За положениот испит на кандидатот му се из-
дава уверение кое го потпишуваат претседателот и 
секретарот на комисијата. 

Образецот на уверението е единствен за сиот 
Завод. Него го пропишува Генералниот директор. 

Член 24 
Кандидатот може да полата поправителен испит 

најмногу од два предмета. 
Испитот може да се повтори двапати. Првиот 

пат испитот се повторува во првиот иден редовен 
испитен срок, а вториот пат срокот за повторување 
на испитот не може да биде покус од шест месеци: 
по првото повторување на испитот. 

Кандидатот што не го положил одделниот 
стручен испит може да го повтори двапати во па-
узи од најмалку една година. 

Член 25 
Кандидатот што во текот на испитот неоправ-

дано одустане од полагањето на испитот, односно 
од полагањето на поодделни предмети, ќе се смета 
дека испитот не го положил. 

Ако кандидатот одустанал од полагањето на 
испитот од оправдани разлози, што го цени испит-
ната комисија, ќе се смета дека за испитот не се 
ни пријавил. 

Член 26 
Кандидатите што првпат го полагаат стручниот 

односно одделниот испит имаат право на надоме-
стување на патните трошоци по прописите за пат-
ните и селидбените трошоци. 

Како прво полагање на испитот се смета и по-
лаггњето на поправителен испит. 

Кандидатите што го повторуваат испитот не-
маат право на надоместување на патните трошоци. 
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Член 27 
Програмата за поодделни предмети на сите 

испити ја утврдува Генералниот директор по пред-
лог од одделната стручна комисија при Генерал-
ната дирекција, и тоа одделно за секој испит. 

Ѓ. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
Член 28 

Службениците што не го положиле стручниот 
или дополнителниот испит според Уредбата за за-
должително полагање стручни испити на држав-
ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", број 
68/50), а не се ослободени од полагањето на испи-
тот, испитот ќе го полагаат според овој правилник. 

Службениците, вклучувајќи ги и приправни-
ците, што до 30 април 1954 година го полагале 
стручниот испит па паднале од еден или два пред-
мета, понравителниот испит ќе го полагаат според 
досегашната програма. 

За полагањето на пооравителниот испит по 
претходниот став може да се определи вонреден 
срок. 

Член 29 
Приправниците што на денот на влегувањето 

во сила на овој правилник ќе се најдат на работа 
во Генералната дирекција или во дирекциите за 
народната република, а задолжителниот дел на 
приправничкиот стаж од чл. 8 ст. 2 од овој правил-
ник не го поминале во пословници^, ќе се испра-
тат на 'стаж во пословници. 

Член 30 
Службениците на осигурувањето со средна 

стручна спрема што се преведени или во постап-
ката на преведувањето унапредени во XI, X и IX 
платен разред, а за кои не е донесено решение за 
ослободување од полагањето на стручните или до-
полнителните испити според Уредбата за задолжи-
телно полагање на стручните испити, се ослободу-
ваат од полагањето на тие испити согласно Упат-
ството за примена на Уредбата за. задолжително 
полагање стручни испити на државните службе-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/53). 

Член 31 
На службениците во звањето помошен службе-

ник на осигурувањето им се признава за сегашното 
звање стручниот испит што според поранешните 
прописи го положиле за звањето што го имале 
пред 1 април 1952 година без обѕир на струката, 
како и завршниот испит на курсовите за теренски 
инспектори, ликвидатори на штети и дирекциски 
инструктори. 

Член 32 
Завршниот испит на курсовите' за актуари, ди-

рекциски инструктори и на вториот и третиот курс 
за ликвидатори на штети и превентива се признава 
како положен стручен испит за звањето службеник 
на осигурувањето со средна стручна спрема. 

Член 33 
На приправниците што наполниле приправнич-

ки стаж по 30 април 1954 година, а до влегувањето 
во сила на овој правилник не положиле стручен 
испит, но се пријавиле за полагање на, испитот, на-
значувањето во звањето ќе им се смета од првиот 
иден месец по наполнувањето на приправничкиот 
стаж, ако го положат испитот. 

Член 34 
Службениците во звањето помошен службеник 

на осигурувањето што на 1 април 1962 година се 
нашле во звањата продавач, помлад стопански по-
мошник, стопански помошник, постар стопански по-
мошник и стопански рабстоводител, како и службе-
ниците што со тоа звање се преземени и назначени! 
во звањето помошен службеник на осигурувањето 
по 1 април 1952 година, ќе го полагаат стручниот 

испит од чл. 12 на овој правилник. Додека не ќе го 
положат овој испит не можат да напредуваат во 
повисок платен разред. 

Службениците од претходниот став што до вле-
гувањето во сила на овој правилник се унапредени 
во повисок платен разред во смисла на одлуката од 
Персоналната комисија на Сојузниот извршен со«, 
вет бр. 1153 од 19 јуни 1953 година, должни се да 
го положат стручниот испит од чл. 12 на овој пра-
вилник до 31 март 1955 година. Ако до овој срок не 
го положат испитот, службата ќе им се откаже на 
1 април 1955 година. 

Член 35 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 
Бр. 20607 

24 август 1954 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на општата управа 

и за буџет, 
Неда Божиновиќ, е. р. 

483. 
Со цел да се добие преглед за занаетчиството, 

врз обнова на чл. 1 точ. 1 од Уредбата за оснива-
њето и работењето на Сојузниот статистички уред 
и статистичките уреди во народните републики, 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/48), а во согласност 
со Одборот за стопанство на Сојузниот извршен со-
вет, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОПИСОТ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И 

ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во времето од 1 до 12 октомври 1954 година 
ќе се изврши на територијата на Југославија попис 
на занаетчиските дуќани и претпријатија, т. е. на 
сите стопански организации што се занимаваат со 
вршење на занаетчиски дејности. 

Пописот ќе се изврши според состојбата на 30 
септември 1954 година. 

2. Со овој попис ќе се опфатат: 
а) сите занаетчиски претпријатија; 
б) сите занаетчиски дуќани што се наоѓаат во 

состав на занаетчиски претпријатија; 
. в) сите самостојни занаетчиски дуќани со сред-

ства во општествената сопственост; 
г) занаетчиските дуќани на државните органи и 

установи што работат со трети лица (освен занает-, 
мисиите работилници на установите и претпријати-
јата од ресорот на Државниот секретаријат за ра-
боти на народната одбрана и Државниот секрета-
ријат за внатрешни работи); 

д) занаетчиските дуќани на стопанските органи-
зации (претпријатија), што работат со трети лица; 

ѓ) занаетчиските дуќани на општествените ор-
ганизации, што работат со трети лица; 

е) занаетчиските дуќани и самостојните занает-
чиски потони на земјоделските задруги'-, 

ж) сите занаетчиски производително-преработу-
вачки и услужни задруги; како и 

з) сите приватни занаетчиски дуќани (како оние 
со постојано место на работењето, така и оние без 
постојано работно место), вклучувајќи ги и занает-
чиските дуќани, што во селата и помалите места — 
согласно одредбите на чл. 71 од Уредбата за за-
наетчиските дуќани и претпријатија — ги основале 
лица без Спрема на в иеок ок в а л и фициран односно 
кв ал инициран занаетчиски работник, ако со одно-
сната занаетчиска дејност се занимаваат" во вид на 
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постојано или споредно занимање пропишан број 
години. 

3. Подготвителните дејствија, организацијата и 
контролата на пописот ќе ги раководи Сојузниот 
завод за статистика и евиденција преку своите под-
рачни органи. 

4. Околиските односно гардските статистички 
бирои, што по правило ја раководат организацијата 
и спроведувањето на пописот на подрачјето на око- ' 
лијата (градот) сите работи во врска со организа-
цијата и Спроведувањето на пописот ќе ги вршат 
во тесна соработка со советот за стопанство на око-
лискиот односно градскиот народен одбор и ' с о та-
мошната (околиска или градска) занаетчиска ко-
мора. 

5. Во околиите и градовите, каде што објектив-
ните услови ќе го бараат тоа, ќе се формираат по-
писни комисии при народните одбори на околијата 
или градот. Предлог за тоа. во кои околии или гра-
дови треба да се формираат пописни комисии дава 
републичкиот завод за статистика и евиденција. 

Членовите на околиската односно градската по-
писна комисија ги именува народниот одбор на 
околијата односно градот. Во состав на оваа коми-
сија влегуваат: 

потпретседателот на народниот одбор или прет-
седателот на советот за стопанство, како претседа-
тел на Пописна та комисија; 

шефот на околискиот (градскиот) статистички 
биро — како секретар на пописната комисија; 

референтен за занаетчиството во секретарија-
тот за стопанство на народниот одбор на око ли јата 
(градот); и 

претставникот на сколиската (градската) занает-
чиска комора. 

6. Непосредни извршители на пописот ќе бидат 
попишувачите, т. е. лицата што за таа цел ќе ги 
определи и овласти народниот одбор на ок оли јата 
или градот. Лицата што во пописот ќе учествуваат 
како попишувачи ги избира околискиот односно 
градскиот статистички биро. 

Државните органи и установи, стопанските и 
задружните организации се должни за спроведува-
њето на овој попис да им стават на располагање на 
органите на пописот свои службеници, кои ќе бидат 
определени да ја вршат попишувачката должност. 
На испитувачите во времето определено за извр-
шување на пописот работењето на пописот ќе им 
биде редовна должност. 

П опишува чи т е се должни да го чуваат како 
службена тајна сето она што ќе го разберат при 
вршењето на својата попишувачка должност. 

7. Одговорните раководители на занаетчиските 
организации на општествениот сектор (на занаетчи-
ските претпријатија и дуќани како и на занаетчи-
ските задруги), и имателите на приватните занает-
чиски дуќани се должни да дадат потполни и ви-
стинити податоци! за сето она што се бара во по-
писните обрасци, и заради проверка на истите да 
им овозможи на попишувачите пристап и увид во 
претпријатијата односно дуќаните. 

Опоменатите лица можат да овластат и други 
лица (книговодителот, членовите на својата фами-
лија и ел.) место нив да ги даваат бараните пода-
тоци. 

8. Лице што ќе даде неточни податоци, како И 
попишувачот и секое друго лице, што со својата рас-
вета го пречи правилното извршување на пописот, 
ќе се казни според Законот за прекршоците, доколку 
стореното дело не е од потешка природа. 

9. Упатствата и обрасците За извршување на 
овој попис ќе ги пропише Сојузниот завод за ста-
тистика и евиденција. 

10. Трошоците за спроведувањето на ово? по-
пис паѓаат на; товар на партијата 8—100 позицијата 
2 на претсметката на Сојузниот завод за статистика 
и евиденција за 1954 година. 

11. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 7149 
24 јули 1954 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за статистика 
и евиденција^ 

Анте Новак, е .р. 

Согласен, 
Претседател на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановић е. р. 

484. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на 
производите и за производителните спецификации 
(„Службен; лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната ко-
мисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИТЕН 

КОЛОСЕЧЕН ПРИБОР 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
1. Плоскаести спојници за шини те-

жина 22 кг/м JUS Р.В1.110 
2. Плоскаести спојници за шини те-

жина 35 кг/м JUS Р.В1.111 
3. Плоскаести спој ници за шини те-

жина 45 кг/м и 49 кг/м JUS Р.В1.112 
4. Тирфони со рамна належна по-

врвнина JUS Р.В1.120 
5. Тирфони со топкаеста належна 

поврвнина JUS Р.В1.121 
6. Шински клинци за шини преку 

20 кг/м JUS Р.В1.130 
7. Шински клинец со осмоаголен п р е -

сек JUS Р.В1.131' 
8. Ребреста подложна плочичка за 

шини на обични прагови JUS Р.В1.150 
9. Ребреста подложна плочичка за 

шини на двојни прагови JUS Р.В 1.151 
10. Нагазна подложна плочичка за 

шини на обични прагови JUS Р.В1.152 
11. Натезна подложна плочичка за 

' шини на двојни прагови JUS P.В 1.153 
12. Обична подложна плочичка за ши-

ни од 22 кг/м на обични прагови JUS Р.В1.154 
13. Обична подложна плочичка за 

шини на двојни прагови JUS Р.В1.155 
14. Обични подложни плочички за 

шини преку 23 кг/м на обични пра-
гови JUS Р.В1.15Ѕ 

15. Прицврсна плочичка за ребреста! 
подложни плочички со примена на 
дрвени улошци JUS Р.В1.170 

16. Прицврсни плочички за натезни 
подложни плочички JUS Р.В1.171 
Опоменатите југословенски стандарди се обја-

вени! во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, што е составен дел од ова ре-
шение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1955 година. 

Бр, 1266 
27 август 1054 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
станд ар д из аци ј а, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 
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ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА Н А Р О Д Н И Т Е РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот од 10 јуни 1954 година објавува: 

Одлука за одредување носители на кредити и ин-
веститори за наменски инвестициони средства распо-
редени во главата XXVII на Општествениот план на 
НР Црна Гора за 1954 година; 

Одлука за доделување и користење на средствата 
на Републичкиот општ инвестиционен фонд; 

Решение за оснивање Студентскиот дом на Виша 
педагошка школа во Цетиње како установа со само-
стојно финансирање; 

Решение за издвојувањето на Општината тутун-
ска станица во Титоград од состав на Институтот за 
тутун во Прилеп и за нејзиното прогласување за 
установа со самостојно финансирање; 

Решение за одредување занаетчиските дејности 
што можат да се вршат без постојани работни ме-
ста и за начинот на нивното вршење; 

Решение за одредување села и места во кои при-
ватен занаетчиски дуќан може да основа и лице без 
спрема на виеококвалифициран односно лвалифици-
дран занаетчиски работник: 

Упатство за договарање испорачка и преземање 
на електричната енергија во 1954 година на терито-
ријата на НР Црна Ѓора; 

Упатство за општите услови за снабдување на 
потрошувачите со електрична енергија од јавната 
мрежа на НР Црна Гора. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Маке-

донија" во бројот 20 од 26 јуни 1954 година објавува: 
Решение за назначување Комисија за распишу-

вање конкурс за назначување директори; 
Решение за одобрување оснивањето и работата 

на Друштвото* на стручните учители, наставници и 
професори по предвојнинка обука во НР Македонија. 

Во бројот 21 од 3 јули 1954 година објавува: 
Правилник за обавување на занаетчиски дејно-

сти без постојано работно место. 
Наредба за определување на 'села и помали ме-

ста во кои приватен занаетчиски дуќан може да 
основа и лице без спрема на висококвалификован 
односно квелификован занаетчиски работник; 

Наредба за стопанските дејности што се сметаат 
за слични на занаетчиска дејност; 

Наредба за занаетчиските дејности што се срод-
ни оУНОСНО што меѓусебно се дополнуваат; 

Решение за одобрување оставањето и работата 
на Друштвото за македонски дгзик и литература. 

Во бројот 22 од 12 јули 1954 година објавува: 
Уредба за условите под кои ќе се врши намалу-

вам з на катастарскиот приход поради смалување на 
приносот; 

Уредба за дополнителен данок на доход од ориз 
за 19-54 година; 

Одлука за определувале процентот од годишниот 
износ на данокот на до^год кој ќе се наплатува во 
III и IV тримесечје година; 

Р е ш е л е за опре^елуваг-е општинските народни 
одбори што ќе вршат загорка на потписи, ракописи 
и преписи. 

Во бројот 23 од 22 јули 1954 година објавува: 
Правилник за техничките услови, уредите и 

опремата на работните простории на стопанските 
организации што се занимаваат со трговска дејност; 

Упатство за општите услови за .снабдување со 
електрична енергија; 

Упатство за начинот на установување на потро-
шувачката на јалов*ата електрична енергија, ствар-
ниот фактор на силата и начинот на пресметува-
н>ето" 

Упатство за утврдување аконтацијата на допол-
нителниот данок на доход од ориз за 1954 година; 

Исправка на Наредбата за занаетчиските дејно-
сти што се сродни односно што се дополнуваат ме-
ѓусебно. 

Во бројот 24 од 27 јули 1954 година објавува: 
Одлука за свикување Народното собрание на 

Народна Република Македонија во свечена сед-
ница. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 16 од 10 јули 1954 година 
обј авува: 

Указ за прогласување Законот за јавниот пре-
воз во патниот сообраќај; 

Указ за прогласување Законот за оружјето; 
Одлука за измени и дополненија на Општестве-

ниот план на НРБиХ за 1954 година; 
Одлука за оснивање Трговска комора на НРБиХ 

во Сараево; 
Одлука за оснивање Угостителска комора на 

НРБиХ во Сараево; 
Одлука за оснивање Занаетчиска комора на 

НРБ«Х во Сараево; 
Одлука за условите за отворање нови осумго-

дишни школи, нижи гимназии и V и VII клас гимна-
зија; 

Одлука за издвојување делови од подрачјето на 
околиите соколачка и рогатичка и соединување кон 
Околијата Еласеничка; 

Одлука за потврда на Уредбата за организација-
та и работењето на Извршниот совет на НРБиХ; 

Одлука за потврда на Уредбата за приватните 
бидевски, тесарски, месарски и дунѓерски дуќани; 

Одлука за потврда на претсметката на прихо-
дите и расходите на Заводот за социјално осигуру-
вање на НРЅиХ за 1954 година; 

Одлука за траење на скупштинскиот одмор на 
Народната скупштина на НРБиХ за 1954 година 

Одлука за избирање народниот пратеник Хајро 
Капетановиќ за член на Извршниот совет на НР 
Босна и Херцеговина; 

Одлука за разрешување на Центнер др Ото и 
Вучковић Драгутин од должноста на судии на Вр-
ховниот суд на НРБиХ; 

Решение за ставање вон сила Решението од Ми-
нистерот за финансиите на НРБиХ за застапување 
државни органи од страна на Јавниот правобранител 
на НРБиХ во управните спорови од имотна природа; 

Конкурс за давање инвестициони заеми од ин-
вестициониот кредитен фонд на НРБиХ. 

Во бројот 17 од 22 јули 1954 година објавува: 
Уредба за организацијата и работењето на Со-

ветот за просвета, наука и култура на НРЕиХ; 
Одлука за процентот на данокот на доход од 

земјоделството што треба да се наплати за периодот 
јули-септември 1954 година; 

Одлука за определување самоуправните устгно-
ви, стручните и општествени!е организации што 
делегираат членови во Советот за просвета, наука и 
култура на НРБиХ; 

Решение за соединување Заводот за геолошки 
истре жу в ања во Сараево и Заводот за испиту 
градежни материјали и ПОЧЕП во Сараево во една 
установа — Завод за геолошки истражувања и испи-
тувања градежни материјали и почва во Сараево; 

Решение за оснивање Ревизиски завод на 
НРБиХ; 

Решение за разрешување од должност републич-
ки инспектор за Јгтазариштета, 
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УРАДИМ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Народна Републике Словеније" во 
бројот 25 од 1 јули 1954 година донесува само реше-
нија на народните одбори. 

Во бројот 26 од 8 јули 1954 година објавува: 
Закон за социјалните установи; 
Закон за бабичката служба и за помошта на 

родилките вон здравствените установи; 
Закон за оснивање виши здравствени школи; 
Закон за ловот; 
Закон за слатководното рибарство; 
Закон за ограничување на преработката на др-

вото од четинари; 
Закон за оружјето; 
Одлука за оснивање Сообраќајна комора на НРС; 
Одлука за потврда на Уредбата, за организаци-

јата и работењето на Извршниот совет на Народната 
скупштина на НР Словенија; 

Уредба за уплатување на придонесот во фондо-
вите за обнова, одгледување и заштита на шумите 
и за користење на тие фондови; 

Одлука за определување на аконтацијата и за 
уплатување на аконтациите на данокот на доход од 
земјоделството за третото тримесечје на 1954 година; 

Одлука за расподелба на добивката на претпри-
јатието и за поштенско-телеграфско-телефонскиот 
сообраќај во Љубљана за 1954 година; 

Наредба за проширување надлежноста на мај -
сторската испитна комисија во Мурска Собота. 

Во бројот 27 од 15 јули 1954 година објавува: 
Решение за прогласување Геодетскиот завод во 

Љубљана за установа со самостојно финансирање; 
Решение за прогласување Ревизиони от завод на 

НР Словенија за установа со самостојно финанси-
рање; 

Решение за прогласување Заводот за промет со 
ветеринарни лекови и други ветеринарни матери-
јали „Ветпромет" во Љубљана за установа со само-
стојно финансирање; 

Решение за прогласување Институтот за елех-
троврски во Љубљана за установа со самостојно ф и -
нансирање; 

Решение за укинување Индустриската текстилна 
школа во Марибор; 

Решение за оснивање приправнички курс за по-
лагање приватни испити во Школата за учител ки 
на земјоделско-стопанските и земјоделско-дома-
ќииските школи во Гробље кај Домжале. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 30 од 3 јули 1954 година објавува: 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 
претворање на Високата сообраќајна школа во Бел-
град во сообраќаен отсек на Техничката велика 
школа во Белград; 

Решение за измената на Решението за опреде-
лување износот за покритие на трошоците на трго-
вијата на големо за производите на маст, масло и 
шеќер. 

Во бројот 31 од 6 јули 1954 година објавува: 
Решение за измена на Решението за тарифата за 

превоз поштенски пратки со моторни возила на јав-
ниот автосообраќај на територијата на НРС (објавено 
БО „Службени гласник HFC", бр. 34/51); 

Решение за дополнување на стопанските дејности 
што се сметаат слични на занаетчиската дејност; 

Наредба за дополнување на Наредбата на соју-
зниот Државен секретар за работи на народното сто-
панство за стопанските дејности што се сметаат за за-
наетчиски дејности и за стручната спрема потребна 
за вршење на тие дејности. 

Во бројот 82 од 10 јули 1954 година објавува: 
Одлука за измени и дополненија ца .Општестве-

ниот план на НР Србија за 1954 година; 

Одлука за одобрување претсметката на прихо-
дите и расходите на Инвестициониот фонд на НР 
Србија за 1954 година; 

Наредба за приоритетниот ред за расподелбата 
на електричната енергија за сите потрошувачи на 
територијата на Народна Република Србија за 1954 
година; 

Тарифа за дополнување на Тарифата за превоз 
патници и багаж во меѓумесниот автобуски сообра-
ќај на територијата на НР Србија. 

Во бројот 33 од 13 јули 1954 година објавува: 
Одлука за потврда на Задолжителното толкува-

ње на чл. 117 ст. 2 од Законот за измени и дополне-
нија на Законот за избирањето и отповикот на народ-
ните одборници; 

Одлука за потврда на Задолжителното толкува-
ње на чл. 14 од Законот за аграрната реформа и вна-
трешната колонизација; 

Одлука за оснивање Угостителска комора на НР 
Србија. 

Во бројот 34 од 17 јули 1954 година објавува: 
Препорака за условите за отворање нови виши 

гимназии и за запослување на просветните работ-
ници. 

Во бројот 35 од 20 јули 1954 година објавува: 
Препорака на соборите на производителите на 

околиските и градските народни одбори да ја разгле-
даат состојбата и проблемите на службата на ин-
спекцијата на трудот; 

Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
за занаетчиските дејности што се сметаат како 
сродни односно што се дополнуваат меѓусебно. 

Во бројот 36 од 24 јуни 1954 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

буџетот на НР Србија (Републичкиот буџет) за 1954 
година; 

Закон за инвестициониот фонд на НР Србија; 
Закон за органите и постапката за расправање 

на самовласните заземања на земјишта од општо-
народниот имот; 

Закон за оснивање Филозофски факултет и Зе-
мјоделски факултет во Нови Сад; 

Закон за школите на земјоделските производи-
тели; 

Закон на заштита на земјиштата од ерозија и 
уредување на буиците; 

Закон за мерките за штедење дрва; 
Одлука за оснивање Заедница на електросто-

панските претпријатија на НР Србија; 
Одлука за примена на единствената тарифа при 

купопродажбата на електричната енергија за 1054 
година; 

Решение за оснивање Музеј на Првото српско 
востание како установа со самостојно финансирање-

во бројот 37 од 31 јули 1954 година објавува: 
Закон за забрана да се држат кози; 
Одлука за рашо делба на добивката на претпри-

јатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Репу-

блике Хрватске во бројот 30 од 2 јули 1954 година 
објавуваат: 

Одлука за плаќање на данокот на доход на 
приходите од искористувањето на земјиштето за 
неземјоделски цели и на приходите од споредните 
дејности во земјоделството; 

Одлука за трошењето на огрев за потребите на 
државните органи, установите и установите со само-
стојно финансирање; 

Правилник за вршење на занаетчиската дејност 
без постојано работно место. 
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Во бројот 31 од 9 јули 1954 година објавуваат: 
Одлука за давање овластени ја на Извршниот 

совет на Соборот на Народна Република Хрватска, 
времено да донесе прописи за организацијата на на-
ставата на Ветеринарниот факултет на Свеучили-
ш т е ^ во Загреб; 

Упатство за начинот на давање дотации во фор-
ма на ослободување од плаќањето на данокот на до-
ход на даночните обврзници што ги употребуваат 
своите приходи за одржување на историски и кул-
турни споменици; 

Статут на Заводот на социјално осигурување на 
НР Хрватска. 

Во бројот 32 од 13 јули 1954 година објавуваат: 
Одлука за претворање на петгодишните шко-

ли во народни основни осумгодишни школи; 
Препорака на народните одбери да преземаат 

мерки за унапредување на мрежата за промет со 
земјоделски производи; 

Одлука за организацијата на наставата на Вете-
ринарниот факултет на Свеучилиште^ во Загреб. 

Во бројот 33 од 16 јули 1954 година објавуваат: 
Одлука за давање овластени ја на Извршниот 

£ов€т на Сабором на НР' Хрватска да ги менува про-
порциите утврдени со Општествениот план на НР 
Хрватска з а 1953 година; 

Одлука за потврда на актите на Извршниот со-
јвет на- Саборот на НР Хрватска со кои Извршниот 
совет на Саборног дал гаранција на НР Хрватска за 
инвестиционите заеми поделени на стопанските .ор-
ганизации; 

Одлука за доделување почесна пензија и посто-
јана помош; 

Одлука за оснивање Фонд за доделување до-
полнителни средства на заводите за социјално оси-
гурување на околијата (градот); 

Одлука за одобрување на претсметката на. За -
водот за социјално осигурување на НР Хрватска за 
'1954 година; 

Одлука за оснивање Земјоделска комора на НР 
Хрватска; 

Одлука за оснивање Занаетчиска комора на НР 
Хрватска; 

Одлука за оснивање Угостителска комора на 
НР Хрватска; л 

Одлука за оснивање Трговска комора на НР, 
Хрватска; 

Одлука за одобрување правилата на Стручното 
здружение на индустријата за градежни материјали 
на Хрватска, Загреб; 

Одлука за одобрување правилата на Стручното 
здружение на графичките претпријатија на Хрват-
ска, Загреб; 

Одлука за одобрување правилата на Стручното 
здружение на земјоделските производни претприја-
тија на Хрватска, Загреб; 

Одлука за одобрување правилата на Стручното 
здружение на рудниците за јаглен на Хрватска, 
Загреб; 

Одлука за одобрување правилата на Стручното 
здружение на мелничките претпријатија на Хрват-
ска, Загреб; 

Одлука за одобрување правилата на Стручното 
здружение на водоградежните стопански организа-
ции на Хрватска, Загреб; 

Одлука за одобрување правилата на Стручното 
здружение на патниот сообраќај, Загреб; 

Одлука за одобрување правилата на Стручното 
здружение на млекарските стопански организации 
на Хрватска, Загреб; 

Одлука за одобрување правилата на Стручното 
здружение на дрвно-индустриските претпријатија и 
фабрики за финални производи на Хрватска, За-
греб; 

Уредба за условите под кои е позволено водење 
приватни угостителски дуќани; 

Одлука за определување процентот од годи-
шниот износ на данокот на доход од земјоделството 
и данокот на доход од самостојни занимања и имот 
по кој ќе се наплатува данок за периодот јули-сеп-
тември и октомври — декември 1954 година; 

Решение за прогласување Болницата за нервни 
и душевни болести во Врапче за установа со само-
стојно финансирање; 

Решение за Фото службата на Хрватска како 
установа со самостојно финансирање; 

Правилник за спортскиот риболов на море; 
Решение за оснивање Шумари ја во Карлобаг 

како установа со самостојно финансирање. 
Во бројот 34 од 20 јули 1954 година немаат слу-

жбен дел. 
Во бројот 35,од 22 јули 1954 година објавуваат: 
Закон за укинување членот 41 од Законот за 

народните школи; 
Измени и дополненија, на Општествениот план 

на НР Хрватска за 1954 година; 
Одлука за прогласување Планинското добро 

Бриње за пробен погон; 
Решение за прогласување Болницата за нервни 

и душевни болести во Поповача за установа со са-
мостојно финансирање; 

Решение за прогласување Институтот за коске-
но-зглобна туберкулоза во Ровињ за установа со 
самостојно финансирање; 

Решение за прогласување Заводот за поледел-
ство во Загреб за установа со самостојно финанси-
рање; 

Наредба за забрана на ловот на стири со упо-
треба на крајбрежни повлечни мрежи; 

Решение за именување постојани изборни ко-
мисии за избори на одборници^ на народните од-
бори на општините, околиите и градовите на НР 
Хрватска. 

Во бројот 36 од 2 август 1954 година објавуваат: 
Наредба за забрана на риболовот во градската 

лука Сплит; 
Наредба за определување народните одбори што 

осниваат комисии за полагање испити за квалифи-
цирани работници од транспортна струка. 

Во бројот 37 од 5 август 1954 година објавуваат: 
Одлука за распишување општи избори за од-

борници на соборите на производителите на народ-
ните одбори на околиите и градовите; 

Одлука за намалување стопата на акумулаци-
јата и општествените фондови; 

Одлука за измена на отопите на акумулацијата 
и општествените фондови; 

Наредба за определување градежните објекти 
за кои републичката градежна инспекција ќе фор-
мира комисии за преглед на изведените градежни! 
објекти за 1954 година; 

Упатство за начинот како се врши намалување 
на катастарскиот приход од земја поради намалу-
вање приносот поради елементарни невремиња, ра -
стениски болести и штетници или други вонредни 
настани. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

482. Правилник за стручната спрема на слу-
жбениците на Државниот осигурителен 
завод — — — — — — 605 

483. Решение за пописот на занаетчиските ду-
ќани и претпријатија на територијата на 
Југославија — — — — — — — — GOB 

484. Решение за Југословенските стандарди за 
ситен колосечен прибор — — — — — 609 
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