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503  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НА УСЛОВНА РЕДНА 

ДУМА* 

Полето съдържа подрубрика за форма, която посочва вида на официално издание (напр. 

конституция).   

 

 

Подполета и повтаряемост  

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

503  Подразделение на условна редна дума * nr 

 a Подразделение на условна редна дума  nr 

 b Подразделение на условна редна дума ** nr 

 j Година nr 

 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 

1 - Индикатор за определяне на 

значимостта на подразделението на 

редната дума   

0 Подразделението на условната редна 

дума не е точка за достъп 

1 Подраздаланието на условната редна 

дума е точка за достъп 

2 - - 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

503a  Подразделение на условна редна дума  

В подполето се въвежда обобщен израз, който означава вида на официалното издание. 

(напр., Закони и др.п., Конституция) 

 

 

503b  Подразделение на условна редна дума ** 

Подполето е използвано до април 1996 г. за въвеждане на подразделение на условната 

редна дума, което определя вида на официалното издание (напр., конституция).  

 

503j  Година 

Полето съдържа година, която уточнява подразделението, т.е. редната дума. 
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БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Първата част на условната редна дума, т.е. наименованието на политико-териториалната единица 

се въвежда в поле 710. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

500 УНИФИЦИРАНО ЗАГЛАВИЕ 

 
 

 

ПРИМЕРИ  

1. * 

200 0⊔ aZakon o obligacijskih razmerjih es stvarnim kazalom f[stvarno kazalo sestavil 

Janez Toplišek] 

503 1⊔ aZakoni itd. 

710 01 aSlovenija 

2. * 

200 0⊔ aUstava Republike Slovenije 

503 1⊔ aUstava j1991 

710 01 aSlovenija 

3. * 

200 0⊔ aPredpisi o sodnih in upravnih taksah s taksno tarifo aTarifa za storitve pravne 

pomoči 

503 1⊔ aZakoni itd. 

710 01 aSlovenija c1941-1991 

(Публикацията съдържа няколко закона на една и съща политико-

териториална единица. Заглавията са посочени на заглавната страница). 

4. * 

200 0⊔ aZakon o gasilstvu 

327 10 0Vsebuje tudi: aZakon o varstvu pred požarom 

423 ⊔1 12000⊔ aZakon o varstvu pred požarom 15031⊔Zakoni itd. 171001 aSlovenija 

503 1⊔ aZakoni itd. 

710 01 aSlovenija 

(Публикацията съдържа няколко закона на една и съща политико-

териториална единица. На заглавната страница е посочено само 

заглавието на първата част. Другото произведение е издадено заедно с 

първото). 
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