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261. 
Врз основа на чл. 2, 3 и 4 од Уредбата за воведу-

вање и носење рударски значки "пропису вам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИДОВИТЕ, ФОРМАТА И УСЛОВИТЕ ЗА НОСЕ-

ЊЕТО НА РУДАРСКИ ЗНАЧКИ 
Член 1 

Рударските значки, што им се даваат на трудбе-
ниците запослени во рударството, се: 

1. Младинска рударска значка, 
2. Значка за исполнување на нормата, 
3. Значка за тригодишно рударско работење, 
4. Значка за десетгодишно рударско работење, 
5. Значка за дваесетгодишно рударско работење, 
6. Значка за 50.000 смени на сигурно работење, и 
7. Значка на член од чета за спасување. 
Описот на секоја значка даден е во додатокот, кој 

што е составен дел на правилниов. 
Член 2 

Рангот на значките се утврдува спрема редот што 
е означен во предниот член на овој правилник. 

Член 3 
Условите за доделување поедини значки се овие: 
1) Младинска рударска значка се дава на рудар-

младанец кој што на подземно работење или на ру-
дарска работа на поврвгаискИ работи ке проведе' го-
дина дена. 

2) Значката на исполнувањето нормата ја добива 
рударскиот работник кој што во текот на шест месеци 
постојано го исполнува планот на прописаните работни 
дена во месецот, и во потполност ја извршува или над-
фрлува техничката норма покрај одржувањето на ква-
литетот. 

3) Значката за тригодишно рударско работење им 
припагја на рударите, инженерите, како и на пони-
скиот и средниот технички персонал, кој што без пре-
кин ке проведе во рудникот три години на подземно 
работење или на рударска работа на поврвнинските 
работи. 

4) Значката за десетгодишно работење им се дава 
на рударите и на другиот во предната точка означе-
ниот персонал, кој што во рудник на подземно рабо-
тење или на рударски работи на поврв.рината, ке про-
ведат десет години без прекинување или со краток 
оправдан прекид. 

5) Значката на дваесетгодишно работење во ру-
дарството ја добиваат .рударските работници, инже-
њери, средниот и понискиов технички персонал, кој 
што на работите што се означени во предната точка, 
провеле 20 години без или со краток прекид; 

6) Значката за 50.000 смени на сигурно работење 
се дава на рударските надзорници, на работоводни« 
лите на хоризонт и работилишта како и на другите 
технички раководители по чии што надзор и раковод-
ство трудбениците на рудникот дале (работеле) 50.000 
работни дена без несреден случај. Во несрекјни случаи 
не се засметуваат лесни повреди при работењето. 

Исклучително од предниот став вишите технички 
раководители што ке ги исполнат условите за оваа 
значка, можат да ја добијат откога во означеното свој-
ство ке проведат две години, сметајќи од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

7) Значката на член на чета за спасување им се 
доделува на сите членови на четата за спасување во 
претпријатијата, и тоа веднаш по влегувањето во че-
тата. 

Член 4 
Времето проведено во Партизанските одреди, во 

Народноослободителната војска, Југословенската арми-
ја, легално работење во На род« о ос л об од ит ели ите од-
бори, илегално работење за народноослободителното 
движење, во затвор, лагер, интернација, присилно ра-
ботење во пленство — не се смета како прекин во 
смисла на точката 4 и 5 членот 3 од овој правилник. 

Оправданоста на прекинот ја оценува директорот 
на 'претпријатието по претходно набавено мнение од 
дотичната синдикална подружница на претпријатието. 

Член 5 
Кога кај работникот или службеникот се стечат 

услови за добивање значка од виши ранг врз основа 
на долгогодишно работење во рударството, тој добива 
значка од виши ранг а старата значка му ја вракја на 
органот што му ја издал новата. 

Член 6 
Правото да се носи рударска значка престанува: 
1) на носителите-, на младинска значка и значка 

за тригодишно работење: 
а) со излегување од рударската гранка на стопан-

ството или со преминување од подземно работење или 
поврвнинска рударска работа (дневен коп) на некоја 
друга работа, доколку до тоа дошло по барање на но-
сителот на значката; 

б) поради груба повреда на дисциплината или ра-
ботниот ред на претпријатието, што мора да биде утвр-
дено со решение; 

2)на членовите на четата за спасување: 
а) со своеволно излегување од четата за спасување; 
б) поради груба повреда на дисциплината или на 

работниот ред на претпријатието, што мора да биде 
утврдено со решение; 

3) на носителите на значката на исполнувањето 
на (нормата: во случајот под а) точ. 1 од овој член. 

Лицата што ја добиле значката врз основа на де-
сетгодишно или дваестетгодишно работење во рудар-
ството не можат да го изгубат правото на носење 
значка. 

Носителот на значката кој што ке биде пензиони-
сан, го задржува правото на носење значка. 

Член 7 
Лицето кое што ке го изгуби правото на носење 

значка може повторно да го добие ако се врати на 
работа, односно во случајот на бришење на изречената 
казна во смисла на прописите од Уредбата за дисци-
плинската и материјалната одговорност на работниците 
во државните стопански претпријатија. 

Член 8 4 

За признавање правото на значка решава директор 
рот на претпријатието, во согласност со управниот од-
бор на синдикалната подружница на претпријатието« 
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Член 9 
За секоја доделена значка на носителот му се изда-

ва диплома за правото на носење значка. 
Образецот на дипломата прописан е во додатокот 

на овој правилник. 
Член 10 

Одредбите, од овој правилник ке се применуваат 
на лицата запослени во претпријатијата од администра« 
гивно-оперативното раководство на органите на народ* 
пите републики што се надлежни за работите на рудар-
ството, Генералните дирекции на металургијата и во 
рударските погони на Генералната дирекција за про-
изводство и преработка на нафта. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

К. бр. 7 
22 април 1950 година. 

Белград 
Претседател на Советот 

за енергетика и екстрактивна индустрија 
на ФНРЈ, 

Светозар Вукманович, е. р. 

ОПИС НА ЗНАЧКИТЕ 

1. Младинската значка изработена е во форма на 
штит големина 18 X 14 мм. На горната третина од 
штитот се навода знаме на ФНРЈ, а другите две тре-
тини претставуваат златно поле со укрштени чекани 
на него. 

2. Значката за исполнување на нормата израбо-
тена е во форма на круг големина 19 мм во пречни-
ком На белото поле се навогјаат укрстени чекани со 
црвена петокрака звезда и со ловорови златни гран-
чиња!. 

3. Значката за тригодишно рударско работење из-
работена е во форма на петоугалник големина на 
пресекот 20 мм порабен со златна боја. На црвеното 
поле се навогјаат укрстени чекани, а над чеканите 
петокрака звезда со црвена боја. 

4. Значката за десетгодишно работење е во форма 
на правоугалник големина 20 X 1 5 мм со укрштени 
чекани на светлото модро поле порабено са ловоров 
венец од златна боја. 

5. Значката за двадесегодишно рударско работење 
•изработена е во форма на златен венец од ловорови 
гранчиња големина 20 мм во пресекот. На црвеното 
поле се навогјаат укрстени чекани со петокрака метју 
нив, а под чеканите рударски, фенер. 

6. Значката за 50.000 смени сигурно работење 
изработена е во форма на елипса со димензија 25 X 17 

» им на бело поле со укрштени чекани, а метју ние 
петокрака звезда со црвена боја. Во долната поло- -
вина се навогјаат стилизовани златни гранки од ло-
ворика, а помегју гранките и чеканите бројот 50.000 
што го означува бројот на смените и 

7. Значката член ка чета за спасување изработена 
е во форма на правоугална плоча големина 20 X 12 мм. 
На белото поле се укрстени чекани со црвена пето-
крака звезда над нив, и со рударски фенер под тоа. 

вкрстените чекани на сите значки се со црна боја. 

Д И П Л О М А 
Врз основа на членот 4 од Уредбата за заведу-

вање рударски значки 
му ја издава ова диплома на другарот 

како доказ за право на носење — 
— по решението бр. од 195— година. 

Смрт на фашизмот — Слобода на народот! 
Бр, 195— година 

Директорот на претпријатието, 

262-
Врз основа на чл. 5 ст. б од Законот за соци-

јалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии, донесувам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ ОД ПРЕДСТАВНИЧ-
КИТЕ И НА НИМ ОДГОВОРНИТЕ ОРГАНИ, ИЗБРА-
НИТЕ ЛИЦА НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ ВО 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СТУДЕНТИТЕ И 
УЧЕНИЦИТЕ ОД СТРУЧНИТЕ ШКОЛИ И КУРСЕВИ 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРАКСА И ЗАДОЛЖИТЕЛНА 
ПРАКТИЧНА РАБОТА И СТУДЕНТИТЕ ШТО БИЛЕ 

ПОРАНУ ВО РАБОТЕН ОДНОС 
I. Во смисла н^. чл. 5 ст. 2 точ. 1 од Законот за 

социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии, осигурани се и уживаат 
исти права врз основа на социјалното осгурување 
како и лицата во работен однос. 

1) Членовите на народните собранија што работат 
постојано на определени должности 'и за тоа рабо-
тење примаат редовна месечна плата (претседател, 
секретар на собрание, членови на президиум и на по-
стојани одбори на собранито ити.): 

2) ^Членови на влада и претседатели на комитет 
(и комисија) на влада; 

3) Членови на народните одбори ако работат по-
стојано во народните одбори и за тоа свое работење 
примаат редовна месечна плата; 

4) Избрани лица на постојани должности (со по-
стојана награда) во општествените организации, и 
тоа во: Комунистичката партија на Југославија, На-
родниот фронт, синдикалните .организации, Антифаши-
скиот фронт на жените, Народната младина. Сојузот 
на борците, Сојузот на воените инвалиди од војната, 
Југословенскиот црвен крс, Народната техника, фис-
културните организации и задружните сојузи од сите 
видови задруги 

IT. Во смисла на чл. 5 ст. 3 точ. 1 од Законот за 
социјалното осигурување на работниците и службени-
ците и нивните фамилии, осигурани се за случај бо-
лест и несрекја на работата додека вршат задолжи-
телна пракса студентите на факултетите, високите и 
вишите школи и уметничките академии и учениците 
на средните стручни и специјални школи и техникуми, 
за кои што со одделни прописи ке се определи задол-
жителна пракса. „ 

Овие лица имаат право: 
1) за случај болест, на здравствена заштита од 

чл. 12, 13 и 15 од споменатиот закон додека е 'потре-
бна оваа заштита а за случај на времена неспособ-
ност за работа — и на накнада наместо награда што 
ја примаат за време задолжителната пракса, но нај-
повеќе додека трае задолжителната пракса; 

2) за случај несрекја на работа, на сите права 
што ги имаат лицата што се во работен однос. 

За случај да умре вакво лице додека ја врши за-
должителната пракса, и припагја на фамилијата од-
носно на лицето што ке го изврши законот право на 
закопнина во смисла на чл, 80 и 81 од споменатиот 
закон. 

Како основ за определување на материјалното 
обезбедување се зема редовната награда што ја при-
маат овие лица во смисла на прописите за задолжи-
телната .пракса. 

Ш. Во смисла на чл. 5 ст. 3 точ. 1 од споменатиот 
закон, осигурени се за случај на болест и несрекја 
на работата учениците на стопанско-стручните школи 
(железничко-саобракјајни, бродарска рударско-технк-
чки, рударско-индуотриски, и индустриски, земјодед-
ско-машински, и други стопанско-стручни школи) кои 
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што покрај теориската обука во училниците вршат 
редовно и задолжително практично работење во учил-
ници, на работилница или на други места. 

За случај болест, овие лица. имаат право на здрав-
ствена заштита во смисла на чл. 12, 13 и 15 од спо-
менатиот закон, а за случај на несреќна на работа — 
ги имаат сите права како и лицата во работниот 
однос. 

Како основ за определување на материјалното 
обезбедување за случај .несрекја на работа се зема 
платата по времето што е прописана за почетната 
група работи за кои што се подготвувал ученикот. 

За случај да умре ученик од стспанско-стручна 
школа, .и припагја на фамилијата односно на лицето 
што го извршило законот право на закопнина во сми-
сла на чл. 80 и 81 од споменатиот закон. 

Прописите од оваа точка важат и за слушателите 
на стручните курсеви што се организирани од држав-
ните или задружните претпријатија или установи или 
од општествените организации со цел да сг оспосо-
бат нови кадрови, макар да не се навогјаат во рабо-
те« или службенички однос. 

IV. Во смисла на чл. 5 ст. 4 од споменатиот закон, 
студентите и учениците што биле во работен однос 
и времено го прекинале поради школувањето, додека 
им трае школувањето1, имаат-право на здравствена за-
штита за себе и за членовите на својата фамилија. 

V. Утврдувањето и остварувањето на правата од 
социјалното осигурување врз основа на оваа наредба 
се врши како и за лицата iBo работниот однос. 

VI. Со денот на објавувањето на оваа наредба 
престануваат да важат: Наредбата' за социјалното о-
сигурување па редовните студенти и ученици на сред-
ните стручни школи (техникуми) и специјлните струч-
ни школи за! време на задолжителната пракса („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 101/48). Наредбата за соци-
јалното осигурување на слушателите од стручните 
курсеви („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/48), и На-
редбата за социјалното осигурување на учениците од 
стопанско-стручните школи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/47). 

VII. Gsaai наредба влегува) во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист »а Федеративна 
Народна Република Југославија/'. 

II бр 1970 
15 април 1950 година! 

Белград 
Го застапува Претседателот на Комитетот 

за социјалните грижи на Владата 
на ФНРЈ, 

Министер—•Претседател на Комитетот за 
заштита на народното здравје на Владата 

на ФНРЈ, 
v * др Павше Грегорио е. p. 

2 6 3 . 
Врз основа на решението на Владата на ФНРЈ, 

IV бр. 991/50 од 21 февруари 1950 година, за одложу-
вањето почетокот на применувањето на поодделни про-
писи од Законот за социјалното осигурување на ра-
ботниците и службениците и нивните фамилии поради 
подготвувањето на нивното спроведување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 14/50), а во согласност со Претсе-
дателот на Комитетот за заштита на народното здравје 
на Владата на ФНРЈ донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ПООДДЕЛНИ 
ДОСЕГАШНИ ПРОПИСИ ЗА СОЦИЈАЛНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Додека не се донесат соодветни поблиски прописи 
за спроведувањето на социјалното осигурување по За-

конот за социјалното осигурување на работниците и 
службениците и нивните фамилии ке се применуваат 
и натаму следните прописи за спроведувањето на соци-
јалното осигурување: 

1) Наредбата за социјалното осигурување на зем-
јоделските работници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/47); 

2) Наредбата за социјалното осигурување на ли-
цата што се запослени при работи со земјоделски ма-
шини („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/47) со след-
ните измени: 

а) износите што се предвидени во точ. 6 од наред-
бата што се уплатувани на име доприносот за колек-
тивното осигурување за случај несрекја во работе-
њето, ке ги уплатува сопственикот на земјоделската 
машина како втора разлика во полната цена на чине-
њето, спрема Напатствие™ за пресметката и уплатата 
на разликите што станале поради укинувањето на да-
нокот на доход на работниците, наместениците и слу-
жбениците и доприкосот за социјалното осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/50); 

б) Пријавата што е предвидена во точ. 8 од наред-
бата што ја поднесува сопственикот на земјоделската 
машина до надлежното повереново за финансии на 
Околискиот односно градскиот (реонскиот) народен 
одбор се дотогаш додека за тоа не ке бидат донесени 
други прописи; 

3) Наредбата за здравствената заштита на припад-
ниците од Народната милиција („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/47), со следните измени: 

а) припадниците на Народната милиција и члено-
вите на нивните фамилии имаат право на здравствена 
заштита и право на материјална поткрепа за децата по 
прописите за социјалното осигурување што важат за 
работниците и службениците; 

б) прописите за плакјање на доприносот (чл. 2, 
3 и 4 од Наредбата) нема да се применуваат, туку ке 
се постапува по точ. 1а) од Напатствието за пресметка 
и уплата на разликите што станале поради укинувањето 
на данокот на доход на работниците, наместениците и 
службениците и доприносот за социјалното осигуру-
вање; 

4) Наредбата за 'спроведувањето на социјалното 
осигурување на членовите од рибарско-производитед« 
ните задруги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 67/49), 
освен точ. 2, точ. 5 став 2, точ. 6 став 1 и 2 и точ. 7. 

Наместо доприносот за социјалното осигурување 
што е споменат во точ. 6 од Наредбата,, задругите ке 
ја плакјаат втората разлика во полната цена на чине-
њето по прописите од Напатствие™ за пресметка и 
уплата на разликите што станале поради укинувањето 
на данокот на доход на работниците, наместениците и 
службениците и доприносот за социјалното осигуру-
вање, и тоа така што од паушалниот износ на зара-
ботката од динари 2.080 ке се плак ја 25,1%. 

5) Уредбата за материјалната помошт за децата 
на работниците (наместениците) и службениците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 101/49), освен прописите за 
постапка за остварувањето на овие права — чл. 12 до 
16, чл. 18 став 4 и 5 и чл. 19; 

6) Наредбата за професионалните оболенија кои 
што по прописите за социјалното осигурување се сме-
таат како несрекја во работењето („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 98/46); 

7) Наредбата за здравствената заштита на лицата 
што уживаат државна помошт на место пензија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 3/50); 

8) Наредбата за минималните ренти и пензии, по-
мошти и отпратити од социјалното осигурување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 37/47) за случаите што ке се 
решаваат по поранешните прописи за социјалното оси-
гурување. 
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Во сите горни прописи зборовите „Закон за соци-
јалното осигурување на работниците, наместениците 
и службениците", се заменуваат со зборови „Закон за 
социјалното осигурување на работниците и службени-
ците и нивните фамилии" а зборовите „Државниот за-
вод за социјално осигурување" се заменуваат со збо-
ровите „органи на службата на социјалното осигуру-
вање". 

9) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 1971 
15 април 1950 година 

Белград 
Го застапува претседателот на Комитетот 

за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ, 
Министер-претседател на Комитетот 

за заштита на народното здравје 
на Владата на ФНРЈ, 

др 1>вле Грегорич, е. р. 

264. 
Врз основа на членот 2 од Уредбата за органи^" 

зација управата за унапредување производството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/48), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ ПРОПИСИТЕ ЗА КЛАСИФИКА-
ЦИЈА НА РИБИТЕ ПО ВИДОВИТЕ И ПРОПИСИТЕ 
ЗА МАНИПУЛАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ТРАНСПОР-
ТОТ НА РИБИТЕ ЗА ТРГОВИЈАТА И ПРОМЕТОТ 

Прописот за класификацијата на рибите по видо-
вите, големината и степенот на свежината под озна-
ката 'СОК 15. 5. 1—1950 и прописот за манипулацијата 
и начинот на транспортот на рибите за трговијата и 
прометот под ознаката СОК 15. 5. 2—1950 задолжи-
телно ке се применува од денот на објавувањето на 
ова решение во „Службениот лист на ФНРЈ" на це-
лата територија на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

Овие прописи се печатени под наслов „Савезни 
прописи квалитета СПК 15. 5. 1—1950 и 15. 5. 2—1950 
— рибе" а во издание на издавачкото претпријатие 
на сојузната управа за унапредување производството 
во Белград — 1950. 

Бр.. 4329 
24 март 1950 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната1 планска комисија, 
Борис Кидрич, е. р. 

ИСТАП НА БУГАРИЈА ОД МЕГ ЈУН АРО ДИНОТ 
ИНСТИТУТ ЗА СТУД 

Француската амбасада во Белград со својата нота 
од 7 јануари 1950 година, го извести Министерството 
на надворешните работи на Федеративна Народна 
Република Југославија дека бугарската влада решила 
да се повлече од Меѓународниот институт за студ, 
што е основан со Конвенцијата од 21 јуни 1920 година, 
потписана во Париз. 

Југословенскиот ратификационен инструмент од 
оваа конвенција депониран е на денот 17 октомври 
1921 година. 

Бр. 4480. — Од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 16 јануари 1950 година. 

ПРИСТАП НА ИЗРАЕЛ КОН СЕРИСКАТА КОНВЕН-
ЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КНИЖЕВНИТЕ И УМЕТНИЧ-

КИТЕ ТВОРБИ 
Швајцарското пратеништво во Белград, со својата 

нота од 24 февруари 1950 година, го извести Мини-
стерството на надворешните работи на Федеративна 
Народна Република Југославија, дека »Владата на Изра-
ел го нотифицирала својот пристап кон Бернската кон-
венција за заштита на книжевните и уметничките твор-
би, дополнета во Рим на 2 јуни 1928 година. Како 
дата на пристапот ке се смета 15 мај 1948 година, де-
нот за прогласувањето на независноста на државата 
Израел. 

Југословенскиот ратификационен инструмент од 
Оваа конвенција е депонован на 17 јуни 1930 година, а 
таа е објавена во „Службените* новини" бр. 153 од 9 
јули 1930 година. 

Бр. 44567. — Од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 22 март 1950 година. 

" о д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
Н А НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 12 од 11 април 1950 година објавува: 

Објава на изборната комисија на Народна Репу-
блика Словенија за резултатите на изборите за на-
родни пратеници на Векјето на народите на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ одржани на 26 март 1950 
година; 

Напатствие за праксата на адвокатските приправ-
ници при судовите, јавното обвинителство и другите 
органи на државната власт и државната управа; 

Решение за изменување на решението за допол-
нителното обезбедено снабдување на работниците на 
државните земјоделски добра од републичко значење. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 7 од 10 април I960 година објавува: 

Правилник за матурски исти ти; 
Решение за изменување на решението за осни-

вање на Ниже стручно угостителско школо во Охрид. 

~ С О Д Р Ж А Ј: 
Страна 

261. Правилни« за видовите, формата и усло-
вите за носењето на рударски аначки —* 617 

262. Наредба за спроведувањето на социјал-
ното осигурување на членовите од прет- ' 
ставничките и на ним одговорните органи, 
избраните лица на постојани должности во 
општествените организации, студентите и 
учениците од стручните школи и курсеви 
на задолжителна пракса и задолжителна 
практична работа и студентите што биле 
порано во работен однос — 018 

£63. Решение за продолжување важноста на 
поодделни досегашни прописи за социјал-
ното осигурување 619 

264. Решение за применување прописите за 
класификација на рибите по врсти и про-
писот за манипулација и начинот на тран-
спортот на риби за трговија и промет — 620 

Истап на Бугарија од Меѓународниот институт 
за студ — — — — — 620 

Пристап на Израел кон Бернската конвенција 
за заштита на книжевните и уметничките 
творби — — — — — 620 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 20. 
^ Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 

Печат на Југословенското штампарско претпријатие. Белград 


