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744. 
Врз основа на членот 45 точка 2 од Законот за 

придонесот за буџетите од личниот доход на ра-
ботниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за тру-
дот, во согласност со сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРЕСМЕТНУВАЊЕ НА ДОГОВОРЕНИТЕ ПЛА-
ТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ 

1. Според ова упатство се пресметнуваат на 
нови (бруто) износи договорените плати на адво-
катските приправници и договорените плати на 
куќните помошнички запослени ка ј приватни ра-
ботодавци. 

2. Договорените плати на адвокатските при-
правници се пресметнуваат на нови (бруто) износи 
така што нивните досегашни (нето) износи се зго-
лемуваат за соодветните износи на придонесот за 
буџетите од личниот доход и на придонесот за стан-
бена изградба и за 50% од износот на придонесот-
за социјално осигурување. 

Договорените плати на куќните помошнички се 
пресметнуваат на нови (бруто) износи така што 
нивните досегашни (нето) износи се зголемуваат за 
соодветниот износ на придонесот за буџетите од 
личниот доход и за 50% од износот на придонесот 
за социјално осигурување, со тоа што придонесот 
за социјално осигурување да не може да изнесува 
повеќе од 750 динари месечно. 

3. Досегашните (нето) износи на договорените 
плати на адвокатските приправници се п р е с м е т у -
ваат на нови (бруто) износи според следната та-
блица: 

* Ако досегашната 
(нето) договорена 

плата изнесува 

Се зголемува за износот на придонесот 

од до 
1 о 3 4 5 

8.869 1.000 1.000 500 2.500 
8.370— 9.239 1.050 1.050 530 2.630 
9.240— 9.609 1.100 1.100 560 2.760 
9.610— 9.979 • 1.150 1.150 590 2.890 
9.980—10.349 1.200 1.200 620 3.020 

10,350—10.719 1.250 1.250 650 3.150 
10.720—11.089 1.300 1.300 680 3.280 
11.090—11.459 1г350 1.350 710 3.410 
11.460—11.829 1.400 1.400 740 3.540 
11.830—12.199 1.450 1.450 770 3.670 
12.200—12.569 1.500 1.500 800 3.800 
12.570—12.939 1.550 1.550 830 3.930 
12.940—13.309 1.600 1.600 860 4.060 
13,310—13.679 1.650 1.650 890 4.190 
13.680—14.049 1.700 1.700 920 4.320 
14.050—14.419 1.750 , 1.750 950 4.450 
14.420—14.789 1.800 1.800 980 4.580 

1 2 3 4 5 

14.790—15.159 1.850 1.850 1.010 4.710 
15.160—15.429 1.900 1.900 1.040 4.840 
15.530—^15.899 1.950 1.950 1.070 4.970 
15.900—16.269 2.000 2.000 1.100 5.100 
16.270—16.539 2.050 2.050 1.130 5.230 
16.640—17.009 2.100 2.100 1.160 5.360 
17.010—17.379 2.150 2.150 1.190 5.490 
17.380—17.749 2.200 2.200 1.220 5.620 
17.750—18.119 2.250 2.250 1.250 5.750 
18.120—18.489 2.300 2.300 1.280 5.880 
18.490—18.859 2.350 2.350 1.310 6.010 
18.860—19.229 2.400 2.400 1.340 6.140 
19.230—19.599 2.450 2.450 1.370 6.270 
19.600—19.969 2.500 2.500 1.400 6.400 
19.970—20.339 2.550 2.550 1.430 6.530 

Досегашниот (нето) износ на договорената пла-
та на адвокатските приправници над 20.339 динари 
се пресметнува на нов (бруто) износ така што за 
секој нето износ на платата од 1 до 370 динари 
над 20.339 динари, придонесот за буџетите од лич-
ниот доход од колоната 2 на таблицата од 2.550 ди-
нари ќе се зголеми за 50 динари, придонесот за 
социјално осигурување од колоната 3 од 2.550 ди-
нари ќе се зголеми за 50 динари, и придонесот за 
станбена изградба од колоната 4 од 1.430. динари 
ќе се зголеми за 30 динари. 

На пример, нето договорената плата на адво-
катски приправник од 21.000 динари месечно ќе се 
пресмета на бруто износ така што од неа ќе се одбие 
износот од 20.339 динари од колоната 1 на табли-
цата за да се добие вишок над тој износ, т. е. 21000 
— 20.33|9 = 661 динар, потоа тој вишок од 661 динар 
ќе се подели со 370 за да се види колку пати во 
него се наоѓа тој број, т. е. 661:370 = 1,78. Бидејќи 
придонесот за буџетите од личниот доход и придо-
несот за социјално осигурување се зголемуваат по 
50 динари, а придонесот за станбена изградба по 30, 
динари за секои започнати 370 динари од нето пла-
тата над 20.339 динари, тоа значи дека придонесите 
од колоните 2 и 3 на таблицата ќе се зголемат за 
два пати по 50 динари, т. е, за 100 динари, а при-
донесот за станбена изградба за два пати по 30 
динари, т. е. за 60 динари. Спрема тоа, досегашната 
(нето) договорена плата на адвокатски приправник 
од 21.000 динари пресметката на бруто плата из-
несува: 

Дин. 
— досегашниот (нето) износ на платата 21.000 
— придонесот за буџетите од личниот 

доход (2.550+100) — — — — — 2.650 
— придонесот за социјално осигурување 

(2.530 + 100) — — — — — — — 2.650 
— придонесот за станбена изградба 

(1.430+60) — — — — — — — 1.490 

бруто износот на договорената плата 27.790 
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4. Досегашните (нето) износи на договорените 
плати на куќните помошнички се пресметнува ат на 
нови (бруто) износи според следната таблица: 

Се зголемува за озвосот на придонесот 
Ако досегашната (нето) д о г о 

ворена плата изнесува за буџетите 

од до 
од личниот 

доход 

за соци-
јално оси-
гурување 

вкупно 
придонеси 

1 2 3 4 

4.499 250 500 750 
4.500— 4.899 ЗОО 550 85& 
4.900— 5.299 35Q 600 950 
5.300— 5.699 400 650 1.050 
5.700— 6.099 450 700 1.150 
6.100— 6.499 500 750 1.250 
6.500— 6.949 550 750 1.300 
6 . 9 5 0 — 7.399 600 750 1.350 
7 . 4 0 0 — 7.849 650 750 1.400 
7 . 8 5 0 — 8.299 700 750 1.450 
8.300— 8.749 750 750 1.500 
8.750— 9.199 800 750 1.550 
9.200— 9.649 850 750 1.600 
9.650—10.099 900 750 1.650 

1 0 . 1 0 0 — 1 0 . 5 4 9 950 750 1.700 
1 0 . 5 5 0 — 1 0 . 9 9 9 1.000 750 1.750 
1 1 . 0 0 0 — 1 1 . 4 4 9 1.050 750 1.800 
1 1 . 4 5 0 — 1 1 . 8 9 9 1.100 750 1.850 
1 1 . 9 0 0 — 1 2 . 3 4 9 1.150 750 1.900 
1 2 . 3 5 0 — 1 2 . 7 9 9 1.200 750 1.950 
1 2 . 8 0 0 — 1 3 . 2 4 9 1.250 750 2.000 

Досегашниот (нето) износ на договорената пла-
та на куќните помошнички над 13.249 динари се 
пресметнува на нов (бруто) износ така што досе-
гашниот (нето) износ на платата што се пресме-
тнува се зголемува за износот од 750 динари на име 
придонес за социјално осигурување и за износот на 
придонесот за буџетите од личниот доход. Износот 
на придонесот за буџетите од личниот доход за 
кој се врши зголемување се добива на тој начин 
што на завршниот износ на тој придонес од 1.250 
динари во колоната 2 од таблицата се додаваат 
уште по динари за секој нето вишок од 1 до 450 
динари над 13.249 динари. 

На пример, нето договорената плата на куќна 
помошничка од 14.600 динари месечно ќе се пре-
с м е т а на бруто износ така што од неа најпрво ќе 
се одбие износот од 13.249 динари од колоната 1 на 
таблицата за да се добие вишок над тој износ, 
т. е. 1 4 . 6 0 0 — 13.249 = 951, потоа тој вишок од 951 
динар ќе се подели со 450 за да се види колку пати 
се наоѓа во него тој број, т. е. 951:450 = 2,11. Бидеј -
ќи придонесот за буџетите од личниот доход се зго-
лемува по 50 динари за секои започнати 450 ди-
нари од нето платата над 13.249 динари, тоа значи 
дека износот на придонесот за буџетите од лич-
ниот доход од 1.250 динари од колоната 2 на табли-
цата ќе се зголеми за три пати по 50 динари, т. е. 
за 150 динари. Придонесот за социјално осигуру-
вање се додава редовно во износот од 750 динари. 
Спрема тоа, досегашната (нето) договорена плата 
на куќна помошничка од 14.600 динари пресметката 
на бруто плата изнесува: 

Дин. 
f4.600 — досегашниот (нето) износ на платата 

— придонесот за буџетите од личниот 
доход (1.250+150) — 

— придонесот за социјално осигурување 
— бруто износот на договорената плата 

ваат в а органот на управата на општинскиот на-
роден одбор надлежен за работите на трудот и на 
работните односи заради потврда дека е пресрет-
нувањето на досегашната (нето) договорена плата 
на нов (бруто) износ правилно извршена. 

Приватните работодавци што платата на адво-
катски приправник односно на куќна помошничка 
не ја определиле со договор во писмена форма, му 
поднесуваат на потврда на органот на управата 
на општинскиот народен одбор надлежен за рабо-
тите на трудот и на работните односи само изве-
штај со податоците за досегашниот (нето) износ 
на договорената плата и за новиот (бруто) износ за 
лицата запослени к а ј нив. 

Југословенските државјани — куќни помошнич-
ки и странските држав јани — куќни помошнички 
што се запослени к а ј претставници или службе-
ници на дипломатски или конзуларни претстав-
ништва, или ка ј мисии на меѓународни организа-
ции или претставништва што на територијата на 
Југослав ја уживаат имунитет (член 31 став 2 од 
Законот за придонесот за буџетите од личниот до-
ход на работниците), се должни на органот на упра-
вата на општинскиот народен одбор надлежен за 
работите на трудот и на работните односи на 
чија територија имаат живеалиште, да му го под-
несат на заверка само договорот за новиот износ 
на платата заради потврда дека е пресметнувањето 
на досегашната (нето) договорена плата на нов 
(бруто) износ правилно извршено. 

7. Пресметувањето на досегашните договорени 
(нето) плати на нови (бруто) износи го вршат спо-
ред одредбите од точката 4 на ова упатство и сер-
виеите за услуги на домаќинствата, и тоа за лицата 
што ги упатуваат во домаќинствата да вршат ра-
боти на куќни помошнички. 

8. Новите (бруто) износи на договорените плати 
ќе се применуваат од 1 зули 1958 година. 

9. Ова упатство влегува во сила^ со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 06-2756/1 
15 октомври 1958 година 

Белград 

Секретар за трудот, 
Мома Марковиќ, е. р. 

1.400 
750 

16.750 

5. Новиот (бруто) износ на договорената плата 
утврден според точ. 3 и 4 на ова упатство приватни-
те работодавци го внесуваат во поединечно склу-
чениот договор покрај досегашниот (нето) износ. 

6. Поединечните договори во кои е внесен но-
виот (бруто) износ на договорената плата приват-
ните работодавци задолжително му ги поднесу-

745. 

По исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 
од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/46), 
врз основа на членот 13 од истиот закон, сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОКОВУВАЊЕТО И РАБО-
ТАТА НА СОЈУЗОТ НА МУЗИЧКИТЕ ПЕДАГОЗИ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува според поднесениот статут основу-
вањето и работата на Сојузот на музичките педа-
гози на Југославија, со седиште во Бел1рад, а со 
дејност на целата територија на Југославија. 

П/3 бр. 12146/1 
18 септември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 
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746. 
Врз основа на членот 397 од Законот за Јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Управниот одбор на Државниот осигурителен за-
вод, со потврда од Сојузниот извршен совет, пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕ-

НИЦИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН 
ЗАВОД 

% Член 1 
Во Правилникот за звањата и платите на слу-

жбениците на Државниот осигурител ен завод („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/58) -по членот о се до-
дава нов член 6а, кој гласи: 

„Платата на генералниот директор на Држав-
ниот осигурителен завод ја определува Управниот 
одбор на Заводот во согласност со Сојузниот извр-
шен совет." 

Член 2 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Положајните плати се опреде дуваат според 

значењето на положајот односно работното место. 
Пложајната плата на заменикот на генерал-

ниот директор изнесува до 35.700 динари. 
Височината на положајните плати за другите 

положам и работни места ја утврдува Управниот 
одбор на Заводот во согласност со Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за општа управа." 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 % година. 

VI/2 бр. 406/1 
16 октомври 1958 година 

Белград 
Претседател на Управниот 

одбор на Државниот осигурителен завод, 
др Маријан Дермастија, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот ка Правилникот за оп-
штите начела за систематизацијата »о здравствени-
те установи, на македонски јазик, објавен во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 41/58, се потпаднала долу 
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПШТИТЕ НАЧЕЛА ЗА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ 

Во членот 12, став 3, во четвртиот ред, место 
„народниот" треба да стои: „управниот". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен сове;; 
за народно здравје, Величи . 2,1 октомври 1958 година. 

РЕШЕНИЈА 

747. 
Врз основа на членот 75и од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговиште претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
31/57, 12/58 и 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредбата 
за договарањето за цените по кои стопанските ор-
ганизации ќе купуваат селскостопански производи 
ед задружните и сел еко стопанските производите л-
ски организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/58), претставниците на Сојузот на трговските ко-
мори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-
шумарските комори на Југославија, на / Сојузната 
надворешнотрговска комора, на Сојузната инду-
стриска комора и на Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ на состанокот од 25 октомври 1958 година 
постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИ-
СОКИТЕ ЦЕНИ ПО КОИ СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ RE КУПУВААТ ЈАБОЛКИ И КОМ-

ПИР ВО 1958 И 1959 ГОДИНА 
1. Во Договорот за највисоките цени по кои сто-

панските организации ќе купуваат јаболки и ком-
пир во 1958 и 1959 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 3>9/58) во точката 1 под В став 1, по одредбата 
2 се додава нова одредба 3, која гласи: 

,.3) компир од сортата меркур, до — — 10,50". 
2. Овој договор влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 03-4462 

25 октомври 1Ф58 година 
Белград 

За Сојузот на трговските 
ч комори на Југославија 

Секретар. 
Вазалски, е. р. 

Врз основа на членот И став 2 од Уредбата за 
Југословенската инвестициона банка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 30/56), во врска со членот 33 од 
Уредбата за организацијата и работата на Соју-
зниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/58), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВ УПРАВЕН ОДБОР НА ЈУ-

ГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
Бидејќи му истече мандатот на досегашниот 

Управен одбор, во новиот Управен одбор на Југо-
словенската инвестициона банка се именуваат и тоа: 
за претседател 

1. Хасан Бркиќ, член на Сојузниот извршен 
совет; 
за потпретседател 

2. Антон Боле, член на Извршниот совет на НР 
Словенија; 
за- членови: 

3. Пеко Дапчевић член на Сојузниот извршен 
совет, 

4. Сергеј Крајгер, член на Сојузниот извршен 
совет, 

5. Момчило Миловановић член на Извршниот 
совет на НС на НР Србија, 

6. Антон Палиниќ, член на Извршниот совет 
на НС на НР Хрватска, 

7. Блажо Ѓуричиќ, член на Извршниот совет 
на НС на НР Босна и Херцеговина, 

8. Благоје Попов, член на Извршниот совет на 
НС на НР Македонија, 

9. Душан Брајушковиќ, директор на Заводот 
за стопанско планирање на Н Р Црна Гора, 

10. Милорад Зориќ, сојузен народен пратеник, 
11. Момир Бошковиќ, сојузен народен пратеник, 
12. Али Шукри, сојузен народен пратеник. 
13. Франц Симонич, сојузен народен пратеник, 
14. Светислав Миливојевић директор на Инду-

стријата за трактори и машини Белград — како 
претставник на Сојузната индустриска комора, 

15. Миленко Јовичиќ, директор на Железарата 
Зеница — како претставник на Сојузната индустри-
ска комора, 

16. инж. Владимар Вујовић секретар на Соју-
зната индустриска комора — како претставник на 
Сојузната индустриска комора, 

17. Чед оми л Милиќевиќ, генерален директор на 
Заедницата наѓ југословенското електростопанство 
— како претставник на Заедницата на југословен-
ското електростопанство, 

18. Јефто Јеремић секретар на Сојузот на сел-
скостопанско-шумарските комори на Југославија — 
како претставник на Сојузот на селскостопанско-
шуматзс^ттте комори на Југославија, 

19. Најдан Младеновиќ, член на Извршниот од-
бор на узи ата градежна комора — како прет-
ставник на Сојузната градежна комора, 

20. Рол зл,-/б Станиќ, директор на Југословен-
ското речко бродарство — како претставник на Со-
јузната сообраќајна комора, 

21. Слободан Кириќ, директор на претпријати-
ето „Југоелектро" Белград — како претставник 

Сојузната нз^ворешнотрговска комора, 
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'22. Стојан Филипови^ член на Управниот од-
бор на Сојузот на трговските комори на ФНРЈ и 
претседател на Трговската комора на град Белград 
— како претставник на Сојузот на трговските ко-
мори на ФНРЈ, 

23. Едо Јардас, претседател на Народниот од-
бор на око ли јата Риека и претседател на Сојузот 
на угостителските комори на ФНРЈ — како прет-
ставник на Сојузот на угостителските комори на 
ФНРЈ, 

24. Илија Токовиќ, претседател на Сојузот на 
занаетчиските комори на Србија — како претстав-
ник на Сојузот на занаетчиските комори на ФНРЈ, 

25. Светислав Јешиќ, генерален секретар на 
Главниот задружен сојуз н& ФНРЈ — како прет-
ставник на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, 

26. Генералниот директор на Југословенската 
инвестициона банка е член на Управниот одбор 
според својот положај. 

Б. бр. бб 
24 октомври 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на членот 14 од Уредбата за Југо-
словенската селскостопанска банка („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/58), во врска со членот 33 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет"^,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
?А ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА БАНКА 

Во Управниот одбор на Југословенската селско-
стопанска банка се именуваат, и тоа: 
за претседател 

1. Крсто Попивода, член на Сојузниот извршен 
совет; 
за потпретседател 

2. Геза Тиквички, претседател на Извршниот 
совет на НС на АП Војводина; 
за членови: 

3. Славко Комар, член на Сојузниот извршен 
совет, 

4. Миленко Бојаниќ, член на Извршниот совет 
на МС на НР Србија, 

5. Методија Митевски, член на Извршниот совет 
на НС на НР Македонија, 

6. Јожа Инголич, претседател на Главниот за-
дружен сојуз на НР Словенија, 

7. Иво Јеркиќ, претседател на Главниот задру-
жен сојуз на НР Босна и Херцеговина, 

8. Франц Лубеј, сојузен народен пратеник, прет-
седател на Околискиот задружен сојуз во Цеље, 

9. Пашко Ромац, Претседател на Главниот за-
дружен сојуз на ФНРЈ — кој се именува по пред-
лог од Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, 

10. Јуре Билиќ, претседател на Главниот задру-
жен сојуз на НР Хрватска — кој се именува по 
предлог од Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, 

И. Микан Милиновиќ, претседател на Околи-
скиот задружен сојуз на Крагуевац — кој се име-
нува по предлог од Главниот задру.ген Счојуз на 
ФНРЈ, 

12. Иван Буковиќ, претседател на Сојузот на 
селскостопанско-шумарските комори на Југославија 
— кој се именува по предлог од Сојузот на селско-
стопанско-шумарските комори на Југославија, 

13. Ратко Костовиќ, секретар на Здружението 
на крупните стопанства на Војводина — кој се 
именува по предлог од Сојузот на селскостоланско-
шумарските комори на Југославија, 

14. Антун Дебрецин, директор на Земјоделско-
то стопанство, Вуковар — кој се именува по пред-
лог од Сојузот на селскостопанеко-шумарските ко-
мори на Југославија. 

15. Генералниот директор на Југословенската 
селскостопанска банка е член на Управниот одбор 
според својот положај. 

В. бр. 67 
24 октомври 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, во бројот 45 од 14 октомври 1958 
година објавуваат: 

Решение за разрешување од должност на прет-
седателот на Советот за наука и култура на Н Р Хр-
ватска и за именување претседател на Советот за 
просвета на НР Хрватска; 

Правилник за организацијата и работата на 
Секретаријатот за градежништво, урбанизам и ко-
мунални работи на Извршниот совет на Саборот; 

Решение за обновување Здравствена станица 
в о П л ^ т в и т к т ' т р Е з е р а . 

Во посебно издание на „Службен лист на Ф Н Р Ј " 
излезе од печат 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

744. Упатство за п р е с м е т у в а ш е на договоре-
ните плати на определени категории 
работници — — — — — — — — 985 

745. Решение за одобрување основувањето и 
работата на Сојузот на музичките педа-
гози на Југославија — — — — — — 986 

746. Правилник за измена и дополнение на 
Правилникот за звањата и платите на 
службениците на Државниот осигурите-
лен завод — — — — — — — — 987 

747. Договор за дополнение на Договорот за 
највисоките цени по кои стопанските ор-
ганизации ќе купуваат јаболки и компир 
во 1958 и 1959 година — — — — — 987 

Исправка на Правилникот за општите начела 
за систематизацијата во здравствените 
установи — — — — — — — — 987 


