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A Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 211. 
cikke 1. és 4. bekezdésének, az Alkotmányfüggelékek 
bevezető bekezdésének, továbbá a Szerb Szocialista 
Köztársasági Szkupstina Ügyviteli Szabályzata 96. 
cikke 1. pontjának alapján a Szerb Szocialista Köztár
sasági Szkupstina valamennyi tanácsának 1969. január 
29.-én tartott együttes ülésén a következő határozatot 
hozta:

H A T Á R O Z A T
AZ ALKOTMÁNYFÜGGELÉKEK ÉRVÉNYESSÉ 

NYILVÁNÍTÁSÁRÓL
A  Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina 

valamennyi tanácsának 1969. január 29-én tartott 
együttes ülésén elfogadott Alkotmányfüggelékek ér
vényessé nyilváníttatnak.
KSZ — 3 sz.
Beograd, 1969. január 29.

Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina
Miloš Minié, s. k.

a Szkupstina elnöke

A L K O T M Á N Y F Ü G G E L É K E  K
Az alkotmányfüggelékek a Szerb Szocialista Köz

társaság Alkotmányának kiegészítő részét képezik 
azzal, hogy kihirdetésük napján lépnek hatályba.

IV FÜGGELÉK
1. A Szerb Szocialista Köztársaság:
részt vesz a Föderáció külpolitikája irányvona

lának meghatározásában és gondoskodik e politika 
végrehajtásáról, és intézkedéseket foganatosit a kül
földdel fennálló kapcsolatok fejlesztésére;

gondoskodik a honvédelem megszervezéséről és 
az azzal kapcsolatos előkészületekről, valamint a pol
gárok és a munka- és más szervezetek jogainak és 
kötelességeinek teljesítéséről a honvédelemmel kap
csolatos előkészületeket és szervezeti munkálatokat 
illetően;

gondoskodik az Alkotmányban meghatározott 
rendszer védelméről (állambiztonság).

A függelékek ezen része kiegészíti a Szerb Szo
cialista Köztársaság Alkotmányának 141. cikkét.

2. A  dolgozók és a munkaszervezetek egyenjogú 
helyzetének biztosítása érdekében a tevékenységet és 
a társadalmi termékek elosztását illetően, továbbá ha 
azt a Köztársaság alapvető gazdaságpolitikai célki
tűzései megkövetelik, előírhatja a határokat, amelyek 
keretében a társadalompolitikai közösségek meghatá
rozhatják bevételeiket és egyéb eszközeiket.

3. Azokon a területeken, amelyeken a Föderáció 
saját törvényeivel szabályozza teljes mértékben a vi
szonyokat, köztarsasagi törvénnyel rendezhetők a v i
szonyok, amelyekre nincs előírva szövetségi törvény, 
illetve amelyek rendezésére a szövetségi törvény 
felhatalmazza a Köztársaságot.

A  függelékek ez a része helyettesíti a Szerb Szo
cialista Köztársaság Alkotmánya 150. cikkének 2. be
kezdését.

4. A  Köztársaság Alkotmányban meghatározott 
jogainak és kötelességeinek keretében, köztársasági 
törvény a Köztársaság egész területére vonatkozóan

egységesen szabályozza: a köztársasági állampolgár
ságot; a köztársaságban megszervezendő referendumot; 
a köztársasági állami ünnepeket; az amnesztia és 
megkegyelmezések kiadását a köztársasági törvényben 
inkriminált büntettek tekintetében; a köztársasági 
szkupstinai képviselők és a községi szkupstinai vá
lasztmányi tagok választását és visszahívását; a köz- 
társasági szervek és szakigazgatási szolgálatok meg
szervezését; a Szerb Alkotmányvédő Bíróság, valamint 
a specializált bíróságok megszervezését; a módozatot 
és eljárást melyek szerint a legfelsőbb bíróságok 
a Köztársaság területén biztosítják a törvények egy
öntetű gyakorlati alkalmazasát; a községek létesítésére 
és megszüntetésére, valamint területeik meghatáro
zására vonatkozó elveket, a köztársasági államigaz
gatási szervek működésének és szervezésének, vala
mint kölcsönös viszonyának elveit; köztársasági népi 
kölcsönök kiírását; az Alkotmányban és törvényekben 
kitűzött feladatok teljesítésének finanszírozására szol
gáló bevételi forrásokat és bevételi nemeket, ameny- 
nyiben a Köztrársaság egész területére vonatkozó 
feladatok teljesítéséről és ügyek intézéséről van szó.

A függelékek ezen része helyettesíti a Szerb Szo
cialista Köztársaság Alkotmányának 151. cikkét.

5. A  Köztársasági Tanácsba a képviselőket a pol
gárok közvetlenül választják.

A képviselőket a munkaközösségek tanácsaiba 
a Köztársasági Szkupstina tagjaiból, valamint a 
munka- és egyéb szervezetek munkaközösségeinek 
küldötteiből álló választótestületek választják a tör
vénnyel meghatározott megfelelő munkaterületekről.

Ez a függelék helyettesíti a Szerb Szocialista 
Köztársasági Alkotmány 174. cikkét és hatályon kívül 
helyezi a 102. cikk 3. bekezdését.

6. A munkaközösségek tanácsaiba beválaszthatok 
a munka- és egyéb szervezetek munkaközösségeinek 
tagjai, a munkaszervezetek egyesületei igazgató szer
veinek tagjai, valamint a megfelelő munkaterületek 
egyéb közösségei igazgató szerveinek tagjai, valamint 
a köztársasági törvénnyel meghatározott megfelelő 
munkaterületeken működő, -tevékenységet kifejtő
polgárok.

A függelékek ezen része helyettesíti a Szerb Szo
cialista Köztársasági Alkotmány 175. cikkének 2., 3. 
és 4. bekezdését.

7. A  Szkupstina tanácsaiba megválasztott képvi
selőnek tekintendő az a jelölt, aki megszerezte a tör
vényben előirt szavazattöbbséget.

A  függelékek ezen része helyettesíti a Szerb Szo
cialista Köztársasági Alkotmány 176. cikkét.

8. A  Köztársasági Szkupstinának egy elnöke és 
egy vagy több alenöke van, akiket a Szkupstina 
tagjainak soraiból választanak.

A  függelékek ezen része helyettesíti a Szerb Szo
cialista Köztársasági Alkotmány 195. cikkének 1. be
kezdését és hatályon kivül helyezi az említett cikk
3. bekezdését.

9. A  törvényjavaslatok és egyéb aktusok, valamint 
a Szkupstina és tanácsainak hatáskörébe tartozó egyéb 
kérdések megvitatására és tanulmányozására, a Szkup
stina és tanácsai választmányokat, bizottságokat és 
egyéb állandó vagy időszaki munkatestületeket ala
kíthatnak.

A  munkatestületek megalakításának, összetételé
nek, hatáskörének és felhatalmazásainak módozátat a 
Szkupstina és testületeinek Ügyviteli Szabályzata és 
döntései határozzák meg.



A függelékek ezen része helyettesíti a Szerb 
Szocialista Köztársasági Alkotmány 204—208. és 210. 
cikkeinek rendelkezéseit.

10. A  Szkupstina elnöke, alelnökei, a tanácsok 
elnökei valamint egyéb funkcionáriusai és a képvise
lők, összhangban a Szkupstina Ügyviteli Szabályza
tával, mint a Szkupstina Elnöksége, hadiállapot vagy 
közvetlen háborús veszély idején, amennyiben nincs 
lehetőség a Köztársasági Tanács egybehivására. inté
zik a Köztársasági Végrehajtó Tanács, a köztársasági 
titkárok és a Köztársasági Tanács által választott és 
felmenthető egyéb funkcionáriusok megválasztásával, 
kijelölésével és felmentésével kapcsolatos ügyeket, 
valamint ellátják a képviselők mandátumára és men
telmi jógára vonatkozó ügyeket.

A Köztársasági Végrehajtó Tanács, hadiállapot 
vagy közvetlen háborús veszély idején, ha nincs le
hetőség a Szkupstina illetékes tanácsainak ülésezésére, 
kiadhat törvényerejű rendeleteket a Szkupstina ha
táskörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatban.

A  Köztársasági Végrehajtó Tanács az általa ho
zott törvényerejű rendeleteket jóváhagyásra felter
jeszti a Szkupstinához, amint lehetőség nyilik annak 
ülésezésére.

Törvényerejű rendelettel, amennyiben azt megkö
vetelik a honvédelem érdekei, felfüggeszthetők a 
Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány egyes ren
delkezései a polgárok és önigazgatási szervek egyes 
jogati illeően, módosítható a politikai-végrehajtó, 
igazgatási és egyéb szervek összetétele és felhatalma
zása a Szerb Szocialista Köztársaság területén, hatá
lyon kivül helyezhető, illetve módosíthatók a köztár
sasági közigazgatási szervek és egyéb szervezetek 
törvényellenes aktusai a Szerb Szocialista Köztársa
ság területén, valamint a munka- és egyéb önigaz
gatási szervezetek aktusai is. Az ilyen rendelettel 
létesíthetők járások, mint társadalompolitikai közös
ségek és meghatározható az ilyen szervek szervezési 
módja.

11. A  Köztársasági Végrehajtó Tanács:
— közkegyelment gyakorol a köztársasági törvény

ben inkriminált bűntettekkel kapcsolatban;
— összhangban a törvénnyel munkaszervezeteket 

alakit.
A függelékek ezen része helyettesiti a Szerb Szo

cialista Köztársasági Alkotmány 171. cikkének 7. pont
ját a közkegyelem gyakorlását illetően, és hatályon 
kivül helyezi az említett cikk 12. pontjának rendel
kezéseit, és kiegészíti a Szerb Szocialista Köztársasági 
Alkotmány 215. cikkét.

V  FÜGGELÉK
1. A Szerb Szocialista Köztársaság keretében van 

Vajdaság Szocialista Autonom Tartomány és Kosovo 
Szocialista Autonom Tartomány. Ez a két tartomány 
Jugoszlávia népeinek és nemzetiségeinek a Népfelsza- 
baditó Háborúban és a szocialista forradalomban 
vívott harcából alakult ki, az említett tartományok 
lakossága — — népei és nemzetiségei — szabadon 
kifejezésre jutott akarata alapján. A  két tartomány 
és Szerbia más területeinek lakossága egyesült a Szerb 
Szocialista Köztársaságban a Jugoszláv Szocialista 
Szövetségi Köztársaság keretében.

2. Az autonom tartományokban, mint szocialista 
demokratikus társadalompolitikai közösségekben, a 
dolgozó nép megvalósítja a társadalmi önigazgatást, 
rendezi a tartomány érdekeit érintő társadalmi viszo
nyokat, biztosítja az alkotmányosságot és törvényes
séget, gondoskodik a honvédelemmel kapcsolatos elő
készületekről és annak megszervezéséről, valamint az 
Alkotmányban meghatározott rendszer védelméről, 
szorgalmazza a gazdaság és a társadalmi szolgálatok 
fejlesztését, megszervezi a hatósági és önigazgatási 
szervek tevékenységét, biztosítja a népek és nemze
tiségek egyenjogúságát és gyakorolja a társadalom- 
-gazdasági, politikai és kulturális valamint a tarto
mány fejlődését érintő közérdekű ügyek intézését.

Az említett közös célok megvalósítása érdekében 
az alkotmány tör vény meghatározza az autonom tar
tományok jogait és kötelességeit összhangban a jelen 
Alkotmány és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság Alkotmányának elveivel.

A  tartományi alkotmánytörvény nem állhat el
lentétben a Szerb Szocialista Köztársaság Alkotányá- 
nak, valamint a Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság Alkotmányának rendelkezéseivel.

3. Az autonom tartomány területe nem változtat
ható meg a tartományi szkupstina jóváhagyása nélkül.

4. Az autonom tartományok jogaik és kötelességeik 
teljesítése céljából törvénnyel és egyéb elörásokkal 
önállóan szabályozzák a társadalmi viszonyok alkulá- 
sát, azon viszonyok kivételével, amelyek szabályozá
sát az Alkotmány egységes módon irja elő a Köztár
saság egész területére vonatkozóan.

5. Az autonom tartományok egyes kérdéseket,
amelyek rendezése kizárólag a szövetségi törvény
hatáskörébe tartozik és amelyek olyan területekre 
vonatkoznak, melyeken a viszonyokat a Föderáció 
teljes törvénye rendezi, csak olyan esetekben szabá
lyozhatják, ha azok rendezésére felhatalmazza őket 
köztársasági törvény.

Azokra a területekre vonatkozóan, amelyeken a 
viszonyokat a Köztársaság kerettörvénnyel vagy
általános jellegű törvénnyel szabályozza, valamint
a honvédelem és közbiztonság területén, az autonom 
tartományok saját hatáskörükben rendezhetik az 
összes kérdéseket és viszonyokat, melyek rendezésér“ 
a Köztársaság van felhatalmazva.

A köztársasági törvények, amelyek szabályozzák 
az általános törvényhozással kapcsolatos kérdéseket
és viszonyokat, továbbá a honvédelem és közbiztonság 
területére vonatkozó kérdéseket, alkalmazandók a 
Köztársaság egész területén mindaddig, amig ezeket 
a kérdéseket és viszonyokat tartományi törvénnyel 
nem szabályozzák.

Köztársaság törvénnyel, amely szabályozza az 
alap és általános törvényhozás, a népvédelem és 
a közbiztonság területére vonatkozó viszonylatokat és 
kérdéseket, elrendelhető, hogy köztársasági törvény
nyel, vagy annak egyes rendelkezéseivel egységes 
módon szabályozandók meghatározott viszonylatok a 
Köztársaság egész területére vonatkozóan, amennyi
ben a tartományi szkupstina véleményének előzetes 
kikérése után, a Szkupstina illetékes tanácsa képvi
selőinek legalább két harmada a javasolt megoldásra 
szavaz.

Amennyiben különbség áll fenn a köztársasági 
törvény és a tartományi törvény rendelkezései között, 
a Szerb Alkotmányvédő Bíróság döntéséig a köztár
sasági törvény rendelkezései alkalmazandók.

6. Az autonom tartományok a tartományi alkot
mánytörvényben előirt esetekben előírhatják azokat 
a határokat, melyek keretében a községek meghatá
rozhatják bevételi forrásaikat és egyéb eszközeiket 
a társadalmi szükségletek fedezésére.

7. Vajdaság Autonom Tartomány, területén fenn
áll a Vajdasági Legfelsőbb Bíróság, Kosovo Autonom 
Tartomány területén pedig a Kosovoi Legelsőbb Bí
róság. Ezek a legfelsőbb bíróságok a tartomány 
területén a Köztársasági Legfelsőbb Bíróság jogait és 
kötelességeit gyakorolják.

Az eljárás és módozat, mely szerint biztosítandó 
á törvények egységes gyakorlati alkalmazása a tarto
mányi legfelsőbb bíróság és a Szerb Legfelsőbb 
Bíróság részéről, köztársasági törvénnyel rendezendő.

8. A Köztársasági Végrehajtó Tanács az alkot
mányvédő bíróság döntésének meghozataláig felfüg
gesztheti a tartományi végrehajtó tanács vagy a tarto
mányi igazgatási szervek által' hozott előirások, vagy 
más általános jellegű aktusok végrehajtását, ameny- 
nyiben azok ellentétben állanak az Alkotmány vagy 
a szövetségi, illetve köztársasági törvények rendel
kezéseivel.

A tartományi végrehajtó tanács az alkotmány
védő bíróság döntésének meghozataláig felfüggesztheti



az autonóm tartomány területén működő községi 
szkupstinák vagy azok szervei részéről hozott előrá- 
sok és más általánosl jellegű aktusok végrehajtását, 
amennyiben azok ellentétben állanak az Alkotmány, 
vagy a szövetségi illetve a köztársasági törvények 
rendelkezéseivel. Amennyiben a tartományi végrehajtó 
tanács nem függeszti fel az ilyen aktusok végrehaj
tását, ezt megteheti a Köztársasági Vérgehajtó Tanács.

A tartományi alkotmánytörvény előírhatja a mó
dozatot és feltételeket, melyek szerint a tartományi 
legfelsőbb bíróság dönt a tartományi törvényeknek 
a tartományi alkotmány-törvénnyel való egybehango
lásáról, továbbá más előírások és általános jellegű 
aktusok összeegyeztetéséről a tartományi alkotmány 
-törvény és a tartományi törvények rendelkezéseivel, 
valamint az alkotmányvédő bíróság szervezéséről és 
a bírák megválasztásának módjáról.

9. Az alkotmányosság és törvényesség értéklésével 
kapcsolatos eljárást a Szerb Alkotmányvédő Bíróság 
előtt, kezdeményezheti a tartományi szkupstina és 
a tartományi végrehajtó tanács, kivéve a tartományi 
törvények alkotmányosságának érétklését.

10. A  tartományi végrehajtó tanács előírásokat 
hoz a köztársasági törvények végrehajtásával kapcso
latban, amennyiben erre a törvény kimondottan 
felhatalmazza, valamint a szövetségi törvények vég
rehajtásának módozatáról is, amennyiben a Köztársa
sági Végrehajtó Tanács felhatalmazással bir ilyen 
előírások meghozatalára.

A  tartományi közigazgatási szervek meghozzák 
azokat az előírásokat és egyéb általános jellegű aktu
sokat, amelyek meghozatalára felhatalmazza őket 
a köztársasági törvény, továbbá más olyan előírásokat 
és általános jellegű aktusokat is, amelyek meghozata
lára a szövetségi törvény felhatalmazza a köztársa- 
sagi közigazgatási szerveket, amennyiben ezek meg
hozatalát a köztársasági törvény nem utalja a köztár
sasági közigazgatási szervek kizárólagos hatáskörébe.

A  tartományi közigazgatási szervek meghozzák 
azokat a közigazgatási aktusokat és gyakorolják azo
kat a közigazgatási tevékenységeket, amelyek megho
zatalára illetve gyakorlására a szövetségi és köztársa
sági előírások felhatalmazzák a köztársasági közigaz
gatási szerveket, amennyiben az ilyen aktusok 
meghozatalát, illetve közigazgatási tevékenységek 
gyakorlását, köztársasági törvény vagy szabályrendelet 
nem utalja a köztársasági közigazgatási szervek ki
zárólagos hatáskörébe.

11. A  köztársasági közigazgatási szervek és az 
autonom tartományi szervek közötti viszonyok a jelen 
alkotmányban és köztársasági törvényben meghatá
rozott jogokon és kötelességeken, azok kölcsönös 
együttműködésén alapulnak.

Ez a függelék hatályon kivül helyezi a Szerb 
Szocialista Köztársasági Alkotmány VI fejezetét a 
129—139. cikkek rendelkezéseivel együtt, és helyette
síti az Alkotmány 44. cikkének 2. bekezdését, vala
mint a 162. cikk 2. bekezdését és a jelen cikk 1. be
kezdését, amennyiben a Köztársasági Végrehajtó 
Tanácsnak a tartományi szervek általános jellegű 
aktusai törvényessége feletti felügyelet jogára vonat
kozik, és hatályon kivül helyezi a Szerb Szocialista 
Köztársasági Alkotmány 227. cikkét.

VI FÜGGELÉK

1. A Szerb Szocialista Köztársaságban a nemzetek 
és nemzetiségek egyenjogúak.

A nemzetek és nemzetiségek egyenjogúsági elvé
nek megvalósítása érdekében, a tartományi alkotmány
törvény. a községek statutuma, a munka- és más 
szervezetek normatív aktusa biztosítja a nemzetek és 
nemzetiségek nyelvének egyenjogú használatát szóban 
és Írásban azokon a területeken, ahol egyes nemzeti
ségek élnek és, összhangban a szükségletekkel és 
sajátosságokkal, előírja a . nemzetiségek nyelve hasz
nálatának módozatát es feltételeit.

A nemzetiségek nyelvhasználati jogát Írásban és 
szóban a köztársasági szerveknél és hatósági jogosít
ványokkal rendelkező szervezeteknél, köztársasági 
törvény szabályozza.

A függelék ezen része helyettesíti a Szerb Szo
cialista Köztársasági Alkotmány 84—86. cikkeinek 
rendelkezéseit.

2. A köztársasági törvények kihirdetendők albán 
és magyar nyelven.

Az autonom tartományok, a községek, valamint 
a munka- és más szervezetek által hozott előírások 
és egyéb általános jellegű aktusok kihirdetendők az 
általános aktusban előirt nemzetiségi nyelven.

A  függelék ezen része kiegészíti a Szerb Szocia
lista Köztársaság Alkotmányának 164. cikkét.

3. Az állami szervek és a hatósági jogosítvánnyal 
rendelkező szervezetek az ügyviteli eljárást a tarto
mányi alkotmánytörvényben, a község statútumában, 
a munka- vagy más szervezetek általános aktusában 
előirt nemzetiségi nyelven folytatják.

A  függelék ezen része kiegészíti a Szerb Szocia
lista Köztársasági Alkotmány 169. cikke 1. bekezdésé
ben foglalt rendelkezéseket.

VII FÜGGELÉK
1. A  Szkupstina tanácsainak valamennyi tagját 

minden negyedik évben választják.
A  függelék ezen része helyettesíti a Szerb Szocia

lista Köztársasági Alkotmány 49. cikkének 2. bekez
dését.

2. Senki sem választható meg egymásután több 
mint kétszer egyazon szkupstina tagjává.

A függelék ezen része helyettesíti a Szerb Szocia
lista Köztársasági Alkotmány 51. cikkének 2. bekez
dését.

3. Egyazon szkupstina Végrehajtó Tanácsának 
elnöke és tagjai, indokolt esetekben kivételesen 
újraválaszthatók funkcójukba további négy évi idő
tartamra.

A  függelék ezen része helyettesíti a Szerb Szo
cialista Köztársasági Alkotmány 51. cikkének 3. be
kezdését.

4. A munkaszervezetek önigazgatásának megvaló
sításában a dolgozók, meghatározott igazgatási funk
ciók gyakorlásával megbízhatják a munkástanácsot 
és a munkaszervezet más irányitó szerveit, valamint 
a szervezésükben lévő egyéb szervezeti egységeket, 
illetve a szervezet tevékenységének jellegétől függően 
más megfelelő szerveket, előírva az említett szervek 
mandátumának időtartamát, megválasztásuk, kinevezé
sük és felmentésük feltétéleit és módozatát.

A  függelék ezen része helyettesíti a Szerb Szocia
lista Köztársasági Alkotmány 59. cikkének 1. 2., 61. 
cikkének 2—5. bekezdését, a 62. cikket, a 63. cikk 1., 
2.. 4. és 5. bekezdését, valamint a 64. cikket.

5. A referendum tárgyát képező javaslat elfogad
hatónak tekintendő, ha a bejegyzett választók többsége 
a javaslat mellett foglal állást.

A függelék ezen része helyettesíti a Szerb Szocia
lista Köztársasági Alkotmány 71. cikkének 2. bekez
dését.

6. Az Alkotmány módosításáról a Köztársasági 
Szkupstina valamenyi tanácsa dönt külön ülésein.

Az alkotmánymódosítás elfogadottnak tekintendő, 
ha azt azonos szövegben megszavazta a Köztársasági 
Tanács, valamint a Szkupstina legalább két munka- 
közösségi tanácsa, és ha e tanácsok tagjainak legalább 
két harmada a módosítás mellett foglalt állást.

Amennyiben a Köztársasági Tanács és a Szkup
stina legalább két munkaközösségi tanácsa nem fo
gadja el az alkotmány-módositójavaslat azonos szöve
gét, az alkotmánymódositó vita két hónapra elhalasz- 
tand.ó Amennyiben a Köztársasági Tanács és a 
Szkupstina két munkaközösségi tanácsa az újbóli vita 
során sem egyezik meg a módosítás azonos szövegé
ben, az alkotmánymódosítással kapcsolatban referen
dumot kell kiírni.



Az alkotmánymódosítással kapcsolatos referendu
mot a Szkupstina elnöke írja ki, és megtartandó azon 
naptól számított két hónapon belül, amikor a Szkup
stina tanácsai nem fogadták el azonos szövegben az 
alkotmánymódositó külön javaslatot.

A referendum lefolytatása után az alkotmánymó
dosítás elfogadottnak tekintendő, ha a Szerb Szociali
sta Köztársaság területén az összes választók többsége 
a módosítás mellett foglalt állást, és ha azt a Köz- 
társasági Tanács kihirdeti.

Az alkotmánymódosításról, amelyet a referendum 
az említett eljárás szerint nem fogadott el, a Szkup
stina nem dönthet újból a referendum kiírásától 
számított hat hónap eltelte előtt.

A  függelék ezen része helyettesíti a Szerb Szocia
lista Köztársasági Alkotmány 211. cikkének 1. és 4. 
bekezdését.

VIII FÜGGELÉK
1. A  községi szkupstina a hatáskörébe tartozó 

ügyek intézését átruházhatja politikai-végrehajtó és 
közigazgatási szerveire, azon teendők kivételével amely
ek intézését, az Alkotmány, a törvények, vagy a köz
ség statutuma a Szkupstina kizárólagos hatáskörébe 
utalja, vagy pedig elrendeli, hogy ezeket az ügyeket 
a Szkupstina az ülésen intézze.

• A  függelék ezen része helyettesíti, a Szerb Szocia
lista Köztársasági Alkotmány 98. cikke 2. bekezdésé
nek j) pontjában foglalt rendelkezéseket.

2. Uj községek létesítése, a meglévők megszün
tetése, illetve más községekbe való bevonása, to
vábbá egyes településeknek a községekből való 
különválasztása és más községekbe való bekapcso
lása, továbbá a községek székhelyeinek megváltozta
tása csak a választógyülések többségének, valamint 
az érdekelt községi szkupstinák véleményének és 
jóváhagyásának alapján eszközölhető.

A  függelék ezen része helyettesíti a Szerb Szoci
alista Köztársasági Alkotmány 96. cikkének rendelke
zéseit.
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A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 211. 

cikke 1. és 4. bekezdésének, valamint az Alkotmány
V és VII függelékének végrehajtásáról szóló Alkot
mánytörvény 56. cikkének alapján, a Szerb Szocialista 
Köztársasági Szkupstina Ügyviteli Szabályzata 96. 
cikkének 1. pontjával kapcsolatban.

a Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina vala
mennyi tanácsának 1969. január 29,-iki együttes ülésén 
a következő határozatot hozta:

H A T Á R O Z A T
AZ ALKOTMÁNY V ÉS VII FÜGGELÉKÉNEK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ALKOTMÁNYTÖR- 
VÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina va
lamennyi tanácsának 1969. január 29.-iki együttes 
ülésén véglegesített Alkotmánytörvény az V és VIII 
Alkotmányfüggelék végrehajtásáról érvényessé nyil- 
vanittatik.
KSZ 4. sz.
Beográd 1969. január 29.

Szerb Szocialista köztársasági Szkupstina

AZ ALKOTMÁNY V ÉS VII FÜGGELÉKÉNEK 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

ALKOTMÁNYTÖRVÉNY

1. Cikk
A  Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina vala

mennyi képviselőjének, valamint a községi szkupstinák 
választmányi tagjainak mandátuma az 1969. évi vá
lasztásokon megválasztott képviselőkből illetve vá
lasztmányi tagokbói álló uj szkupstina megalakulá
sával lejár.

2. Cikk
Az 1967 áprilisában megválasztott köztársasági 

képviselők és községi szkupstinai választmányi tagok, 
akik választásukat közvetlenül megelőzően négy éven 
át képviselők, illetve községi szkupstinai választmányi 
tagok voltak, az 1969. évi választásokon újraválasztha
tók köztársasági képviselőkké, illetve községi vá
lasztmányi taggá.

Az ezen cikk 1. bekezdésében foglalt rendelkezé
sek alkalmazandók a köztársasági képviselőkre és 
községi szkupstinai választmányi tagokra, akiket 
1965-ben választottak képviselővé illetve választmányi 
taggá, és megelőzően két évi időtartamra voltak vá
lasztva képviselővé, illetve választmányi taggá.

3. Cikk
Az Alkotmány V  függelékének hatálybalépése 

előtt hozott köztársasági törvények és egyéb köztár
sasági előirások hatályban maradnak és alkalmazan
dók a Köztársaság egész területén a jelen függelékkel 
való egybehangolásig.

Azon viszonyokat rendező köztársasági törvények, 
amelyekről a Föderáció hoz általános jellegű és ke
rettörvényeket, és amelyeket az Alkotmány V függelé
kének 5. pontja hatálybalépése előtt hoztak, továbbra 
is érvényben maradnak és alkalmazandók a Köztár
saság egész területén mindaddig, amig tartományi 
törvényt nem hoznak ezen kérdések és viszonyok 
rendezéséről, illetve, amig a Szerb Szocialista Köztá
rsasági Szkupstina nem hozza összhangba saját törvé
nyeit az Alkotmány V függelékével.

A  Szkupstina illetékes tanácsai legkésőbb 1969 
március 31-ig, összhangban az V függelék 5. pontjának
4. bekezdésében foglalt rendelkezésekkel, meghatá
rozzák azokat a köztársasági törvényeket, melyek a 
jelen cikk 2. bekezdése értelmében csak 1969 végéig 
alkalmazandók a Köztársaság egész területén.

4. Cikk
A  VII alkotmányfüggelék 4. pontjának hatályba

lépése előtt hozott köztársasági törvények és egyéb 
előirások érvényben maradnak azzal, hogy a függe
lékkel összhangban nem lévő rendelkezéseket össz
hangba kell hozni a függelékkel, legkésőbb annak 
hatálybalépésétől számítót három éven belül.

5. Cikk
A tartományi legfelsőbb biróság megalakulásáig, 

illetve működésének kezdetéig, a Köztársasági _ Leg
felsőbb Biróság funkcióit az autonom tartományok 
területén a Szerb Legfelsőbb Biróság Növi Sad-i, 
illetve pristinai tagozata látja el.

6. Cikk
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársasági 

Szkupstina általi érvényessé nyilvánítással lép hatályba.
Milos Minic, s. r.

a Szkupstina elnöke
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