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178. „lb. Cikk
A köztársasági forgalmi adó a szeszes italok után 

literként rögzített összegben fizetendő, éspedig:

A Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 107. 
cikke 2. bekezdésének alapján kihirdetem a követ
kező

U K Á Z - t

a  k ö z t á r s a s á g i  k i s a r u f o r g a l m i  a d ö t
SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY MÖDOSlTASAIRA 

ÉS KIEGÉSZÍTÉSEIRE VONATKOZÓ TÖRVÉNY 
ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A köztársasági kisáruforgalmi adót szabályozó tör
vény módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó tör
vényt amelyet a Szerb Szocialista Köztársasági 
Szkupstina a Köztársasági Tanáos és a Gazdasági Ta
nács 1969. április 25-én tartott ülésein elfogadott, ezzel 
érvényessé nyilvánítom.

KSZ 71. szám 
1969. április 26.
B e o g r a d

Milos Minié, s. k. 
a Szkupstina elnöke

A KÖZTÁRSASÁGI KISARUFORGALMI ADÖT
SZABÁLYOZD TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAIRA 

ÉS KIEGÉSZÍTÉSEIRE VONATKOZÓ

T Ö R V É N Y

1. Cikk
A köztársasági kisáruforgalmi adóra vonatkozó 

törvény (SZSZK Hiv. Közi. 53/68) 1. cikke megváltozik 
és így hangzik:

„1 Cikk
A jelen törvény bevezeti a köztársasági kisárufor

galmi adót (a további szövegben: a köztársasági for
galmi adó).

A köztársasági forgalmi adó 1,5 százalékos kulcs 
szerint fizetendő, amennyiben a jelen törvény egyes 
termékekre vonatkozóan nem írja elő másként.

A köztársasági forgalmi adó nem fizethető átalány
összegben.”

2. Cikk
Az 1. cikk után a következő szövegű két új cikk 

kerül:

„la. Cikk
» A köztársasági forgalmi adó a következő cikkek 
után fizetendő:

1. A fényképezőgépek és fényképező kamerák, 
magnetofonok és gramofonok valamint a hozzájuk tar
tozó felszerelés után OVo-os kulcs szerint.

2. Az illatszerek és kozmetikai termékek után a 
szappan, mosópor és fogkrém kivételével 12"/o-03 kulcs 
szerint.”

a) sör
b) természetes pálinkák

— 25°/o-os szesztartalomig
— 25°/o-on felüli szesztart.

c) mesterséges pálinkák
— 25°/o-os szesztartalomig
— 25%-on felüli szesztartalomig

d) természetes borok
e) különleges borok (desszert, likőrborok

és jjíatosítatt borok) és desszert — csemege 
italók, ha a beszerzési ár literenként:
— 7,00 dinárig
— 7,00 dináron felül 10,00 dinárig
— 10,00 dináron felül

f) likőrök és erős szeszesitalok, ha a beszerzési 
ár literenként:
— 12,00 dinárig
— 12,00 dinártól 17,00 dinárig
— 17,00 dináron felül

3. Cikk
A 3. cikk módosul és így hangzik:

Dinár

0,04

0,07
0,10

0,14
0,20
0,06

0,20
0,30
0,58

0,34
0,78
1,96."

„3. Cikk
A törvény a községi kulturközösségnek engedi át a 

köztársasági forgalmi adónak a kulturközösség terüle
tén megvalósított részét, éspedig:

1. a fényképezőgépek és kamerák, magnetofonok, 
gramofonok és az ezekhez tartozó kellékek után 
4,5%.

2. az illatszerek és kozmetikai termékek után a 
szappan, mosópor és fogkrém kivételével 10,5°/«.

3. a mesterséges szeszesitalok forgalma után lite
renként:

dinár
a) mesterséges pálinka után

— 25°/o-os szesztartalomig 0,07
— 25°/o-on felüli szesztartalomig 0,10

b )  a speciális borok után (desszert, likőrborok 
és illatosított borok) csemege italok, ha a 
beszerzési ár literenként:
— 7,00 dinárig 0,10
— 7,00 dináron felül 10,00 dinárig 0,15
— 10,00 dináron felül 0,29

c) a likőrök és erős szeszesitalok után ha a be
szerzési ár literenként:
— 12,00 dinárig 0,17
— 12,00 dináron felül 17,00 dinárig 0,39
— 17,00 dináron felül 0,98
A köztársasági forgalmi adónak a jelen cikk 1. be

kezdésében foglalt rendelkezéseivel el nem osztott 
eszközei elosztását külön törvény szabályozza. Ez a 
törvény előírja ezen eszközök rendeltetését és igénybe
vételének módját."

4. Cikk
A 4. cikk után új 4a. cikk következik amely így: 

hangzik:



„4a. Cikk
A köztársasági forgalmi adó kivetésére szolgáló 

új kulcsok alkalmazásának céljából, a jeden törvény 
la. és lb. cikkeiben felsorolt termékeket ősszé kell 
írni.

A Köztársasági Pénzügyi Titkárság előírja a jelen 
cikk 1. bekezdésében említett összeírás módját, vala
mint az összeírt termékek mennyisége utáni köztársa
sági forgalmi adó elszámolásának és befizetésének 
módját.”

5. Cikk
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való közzététele utáni napon 
lép hatályba.

179.

A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 107. 
cikke 2. bekezdésének alapján kihirdetem a követ
kező

UK AZ-t
A  BÉKÉLTETŐ BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSÉT 

SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 
NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  békéltető bizottságok működését szabályozó tör
vényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztársasági 
Szkupstina a Köztársasági Tanács és a Politikai-Szer
vezési Tanács 1969. április 25-én tartott ülésein elfő-» 
gad ott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 73. szám 
1969. április 26.
B e o g r a d

Mi.los Minié, s. k. 
a Szkupstina elnöke

A  BÉKÉLTETŐ BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSÉT 
SZABÁLYOZD

T Ö R V É N Y

1. Cikk
A békéltető bizottságok társadalmi szervek, ame

lyek a polgárok közötti vitás kérdéseknek egyezség 
alapján történő megoldásában közvetítenek és ezzel 
hozzájárulnak a polgárok közötti jóviszony fejleszté
séhez.

A békéltető bizottságok közvetítenek a polgárok 
között fölmerülő minden vitás kérdésben, illetve a 
munkaközösségek tagjai közötti viszályok megoldá
sában, kivéve azokat az igényeket, amelyekkel a té
teles előírások szerint, a polgárok nem rendelkezhet
nek szabadon.

2. Cikk
Békéltető bizottságok létesíthetők egy vagy több’ 

település, vagy azok egyes részeinek számára, továbbá 
a munka és más szervezetekben is.

A békéltető bizottságokat a polgárok alakítják, 
tagjait választják és visszahívják h választó gyűlés^*

vagy más összejöveteleken, valamint a 'munka
i t  más szervezetekben a dolgozók gyűlésein.

3. Cikk
A békéltető bizottság közvetít az egyik vagy mind

két érekeit fél követelésére, de közvetíthet saját kez
deményezésére, vagy a társadalmi szervezet kérelmére 
is, ha úgy tartja, hogy ezzel szolgálja a polgárok 
közötti jóviszony fejlesztését.

A közvetítés során a békéltető bizottság a felek
nek adhat tanácsokat a vitás kérdés megoldásához 
szükséges eljárás módjáról.

4. Cikk
A  békéltető bizottság előtti megállapodásnak bíró

ságon, kívüli egyezség hatálya van.
Amennyiben az érdekelt felek a békéltető bizott

ság előtt megállapodnak a vitás kérdés megoldásának 
módjáról, kérelmükre a megállapodást írásba foglal
ják, amit az érdekelt felek és a békéltető bizottság 
elnöke ír alá.

5. Cikk
Az eljárás a békéltető bizottság előtt szóbeli, egy

szerű, díjmentes és nyilvános.
A békéltető bizottság előtti eljárás illetékmentes 

és munkájával kapcsolatban más költség sem me
rülhet fel.

A békéltető bizottság kizárhatja a nyilvánosságot 
az érdekelt felek egyikének kérelmére, vagy ha ezt 
6 közerkölcs vagy más indokolt ok megköveteli.

6. Cikk
A békéltető bizottság eljárásában való részvétel 

önkéntes. Az eljárásban nem alkalmazhatók kénysze
rítő eszközök, büntetés sem róható ki, ha a felek nem 
tesznek eleget a meghívásnak vagy megtagadják a nyi
latkozatot.

A  békéltető bizottság előtt az érdekelt feleken kí
vül más személy is adhat felvilágosítást, amennyiben 
ez hozzájárulna a kérdéses viszony megoldásához.

7. Cikk
A békéltető bizottság csak mindkét érdekelt fél, 

vagy ezek törvényes képviselőinek jelenlétében köz
vetíthet, de tanácsot adhat abban az esetben is, ha 
a felek a tárgyról külön is nyilatkoztak.

8. Cikk
A békéltető bizottság három vagy több tagból áll.
A békéltető bizottság tagjainak funkciója tiszte

letbeli.

9. Cikk
A községi szkupstina, statútummal vagy más álta

lános aktussal előírhatja a békéltető bizottság tagjai 
megválasztásának és visszahívásának módját, vala
mint tevékenységük megszervezését.

A községi szkupstina, a jelen oikk 1. bekezdésében 
felsorolt egyes felhatalmazásokat a helyi közösségekre, 
a munka- és más szervezetekre is átruházhatja.

10. Cikk
A  községi szkupstina, az érdekelt társadalmi szer

vezetekkel együtt, támogatja a békéltető bizottságokat 
fez ügyvitel-technikád és más ügyek intézésében.

11. Cikk
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való közzétételétől számított 
nyolcadik napon lép életbe.



180.

A Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 107. 
cikke 2. bekezdésének alapján kihirdetem a követ
kező

U K A Z-t

A GYERMEKEK CSALÁDOKNÁL VALÓ 
ELHELYEZÉSÉT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY 

ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A gyermekek családoknál való elhelyezését sza
bályozó törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köz
társasági Szkupstina a Köztársasági Tanács és az 
Egészségügyi-Népjóléti Tanács 1969. április 25-én tar
tott ülésein elfogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 72. szám 
1969. április 26.
B e o g r a d

Miloá Minié, s. k. 
a Szkupstina elnöke

A  GYERMEKEK CSALÁDOKNÁL VALÖ 
ELHELYEZÉSÉT SZABALYOZÖ

T Ö R V É N Y

1. Cikk
A gyermekek családoknál való elhelyezése a szo

ciális védelem egy külön formája, amely a szülő nél
küli vagy szülői gondoskodás nélküli és azon gyer
mekek szervezett elhelyezését biztosítja más család
nál, akiknek fejlődése nem zavartalan saját család
jukban, ezek ellátása, nevelése illetve az önálló életre 
való képesítése végett.

Más családnál a nevelési szempontból elhanyagolt 
gyermekek valamint a szellemi fejlődésben enyhén 
elmaradt gyermekek helyezhetők el.

A  szülő anyagi helyzete nem szolgálhat alapul a 
gyermek családnál való elhelyezésére.

A családnál való elhelyezés tartama alatt nem 
szűnik meg a szülő, illetve a gyámsága szerv joga és 
kötelezettsége a gyermekkel szemben.

2. Cikk
A szülő nélküli gyermekek és a szülői gondosko

dás nélkül maradt gyermekek számára a családnál 
való elhelyezés az önálló életre való képesítésükig 
biztosítható.

Azon gyermek családnál való elhelyezése, akinek 
mindkét vagy egy szülője van, a szülő előzetes bele
egyezésével biztosítható és rendszerint azon körülmé
nyek fennállásáig tart, amelyek miatt el lett ren
delve.

A szülői beleegyezés a családnál való elhelyezésre 
nem szükséges a szülő és gyermek viszonyát szabá
lyozó törvényben előirányzott esetekben (JSZNK Hiv. 
Lap 1947 évi 104. sz.).

3. Cikk
A családnál való elhelyezés olyan családnál biz

tosítható, amely sikeresen gyakorolhatja a szülő köte
lességét különösen a gyermek helyes ápolása és ne
velése tekintetében.

A jelen cikk 1. bekezdésében meghatározott felté
telen kívül a családnak, amelynél biztosítják a csa
ládnál való elhelyezést, megfelelő lakásfeltételekkel 
kell rendelkeznie és olyan helységben kell laknia ahol

szervezett egészségügyi szolgálat van és megfelelő 
feltételek léteznek a gyermek képesítésére és isko
láztatására.

4. Cikk
A gyermek családnál való elhelyezése nem engedé

lyezhető olyan családnál amelyben a' családi viszo
nyok megrendültek és ahol a házastársak egyike meg 
van fosztva szülői jogaitól vagy a vagyoni ügyek 
ellátásában korlátozott jogokkal rendelkezik, illetve 
amelyben a közös háztartásban olyan betegségben 
szenvedő személy van, amely veszélyeztetné a gyer
mek egészségét vagy pedig olyan családnál ahol há
romnál több gyermek van.

Az előző bekezdés rendelkezéseitől eltérően az ille
tékes gyámsági szerv családnál való elhelyezést enge
délyezhet olyan családnál is ahol háromnál több gyer
mek van.

5. Cikk
A nevelési szempontból elhanyagolt gyermek, va

lamint a szellemi és testi fejlődésben visszamaradt 
gyermek, szabály szerint, gyermek nélküli családnál 
helyezendő el, de kivételesen gyermekes családnál is 
elhelyezhető, amennyiben ez nem lenne negatív ha
tással a többi gyermek fejlődésére.

6. Cikk
A család amelynél a gyermek el van helyezve, té- 

rítményre jogosult a gyermek elhelyezéséért.
A térítmény összegét és fizetési módját a család

nál való elhelyezésre vonatkozó szerződésben hatá
rozzák meg.

A jelen törvényben előírt feltételek alatt, a gyer
mek térítmény nélkül is elhelyezhető (eltartás).

7. Cikk
A gyermek családnál való elhelyezéséről a szociá

lis gondozási központ határoz, illetve azon községi 
szkupstina szociális védelemre illetékes közigazga
tási szerve, amelynek területén van a gyermek lakó 
illetve tartózkodási helye.

A családi elhelyezésre vonatkozó végzés meghoza
tala előtt az 1. bekezdésben említett illetékes szerv, 
kimerítő egészségügyi adatokat szerez az elhelyezendő 
gyermekre és a családra vonatkozólag, ahol a gyermek 
elhelyezendő.

A családot, ahol a gyermeket elhelyezik egy, egy- 
egy szociális munkásból, pedagógusból és pszicholó
gusból valamint orvosból és egyéb szakértőből álló 
szakcsoport javaslatára jelölik ki a gyermek kategó
riájától függően.

8. Cikk
A családnál való elhelyezés elrendelésére vonatkozó 

végzés alapján a jelen törvény 7. cikkének 1. bekez
désében említett illetékes szerv, írásbeli szerződést köt 
a családdal, amelynél a gyermeket elhelyezik.

A családnál való elhelyezésre vonatkozó szerződés 
kötelezően tartalmazza a következő adatokat: az el
helyezés kezdetét és időtartamát; a család kötelezett
ségét az élelmezés, elhelyezés, nevelés, iskoláztatás és 
a gyermek önálló életre való képesítése tekintetében, 
valamint a családnak fizetendő térítmény összegét és 
fizetési módját és a szerződés felmondásának határ
idejét.

9. Cikk
A esaládnál való elhelyezés megszűnik:
1. a szerződő felek megegyezése alapján;
2. a szerződés felmondásával;
3. a szerződés felbontásával;
4. «  gyermek nagykorúságával;
5. a gyermek örökbefogadásával;
6. a gyermek elhalálozásával;
7. a családtag elhalálozásával aki megkötötte fi 

psaládnál való elhelyezésre vonatkozó szerződést.



Az előző bekezdés 7. pontjában említett esetben 
a családi elhelyezésre vonatkozó szerződés érvényben 
marad amennyiben a család másiik tagja egy hóna
pon belül értesíti az illetékes szervet, hogy a gyer
meket megtartja családi elhelyezésre, és ha megálla
pítják, hogy a család ezután is rendelkezik a jelen 
törvényben előírt feltételekkel.

10. Cikk
A  család, amelynél a gyermeket elhelyezték, fel

mondhatja a szerződést a meghatározott határidőben.
Az illetékes szerv csak abban az esetben mond

hatja fel a szerződést a családi elhelyezésről, ha a 
gyermek családjában a viszonyok annyira megvál
toznak, hogy további elhelyezése egy más családnál 
többé nem szükséges.

11. Cikk
Amennyiben a család, amelynél a gyermeket el

helyezték, többé nem elégíti ki a jelen törvény 3. 
cikkében felsorolt feltételek egyikét, vagy ha bekö
vetkezik a jelen törvény 9. cikkében felsorolt körül
mények egyike, illetve ha az elhelyezés célja nincs 
elérve, az illetékes szerv végzést hoz a családnál való 
elhelyezésre vonatkozó szerződés felbontásáról.

Az előző bekezdésben említett végzés meghatározza 
a gyermek elhelyezése megszűnésének napját.

A szerv amely meghozta a gyermek családnál való 
elhelyezésére vonatkozó szerződés felbontására vonat
kozó végzést, biztosítja a gyermek további őrzését, 
ápolását és nevelését.

12. Cikk
A  családnál való elhelyezés célja elérése feletti el

lenőrzést a szociális-gondozási központ végzi. Abban az 
esetben ahol nem létezik központ ezt a felügyeletet a 
szociális védelemre illetékes községi irányítási szerv 
végzi, illetve az az intézmény amelyet a községi 
szkupstina erre kijelölt (felügyeleti szerv).

A szociális védelemre és a szociális védelem szol
gálatára vonatkozó törvény 74. cikkében említett csa
ládi elhelyezésre szolgáló intézmény abban a helység
ben ahol létezik a fenti törvény által meghatározott 
tevékenységet végzi, különösen: a család kijelölését, 
segítséget nyújt a családnak a gyermek nevelésében 
és felügyeletet gyakorol a gyermek családi elhelye
zése céljának elérése felett.

13. Cikk
Az illetékes felügyeleti szerv figyelemmel kíséri 

a más családnál elhelyezett gyermek fejlődését és el

lenőrzi, hogy a gyermek őrzése, ápolása és nevelése 
összhangban történik-e a jelen törvény rendelkezései
vel és a gyermek családnál való elhelyezésére vonat
kozó szerződéssel.

Az illetékes felügyeleti szerv köteles a családnak, 
amelynél a gyermeket elhelyezték, felhívni a figyel
mét az észlelt hiányosságokra a gyermek ápolásának, 
őrzésének és nevelésének tekintetében, javaslatokat 
kell adnia ezek kiküszöbölésére és foganatosítania 
azokat az intézkedéseket amelyekre e törvény felha
talmazta őt.

A  család köteles az illetékes felügyeleti szervnek 
adatokat szolgáltatni a gyermek egészségi állapotáról, 
neveléséről és iskoláztatásáról és értesíteni őt mind
azokról a körülményekről amelyek jelentősek a gyer
mek fejlődésének tekintetében.

14. Cikk
Ha a családnál való elhelyezést egy szerv hatá

rozta el, a felügyeletet pedig másik szerv végzi, a 
felügyeletet gyakorló szerv köteles a gyermek fejlő
déséről tudósítani a szervet, amely elrendelte a csa
ládnál való elhelyezést.

Amennyiben az előző bekezdésben említett szerv, 
amely csak a felügyeletet gyakorolja, megállapítja, 
hogy bekövetkezett a jelen törvény 11. cikkében elő
irányzott szerződés felbontására szolgáló okok egyike, 
késedelem nélkül jelentést tesz erről a szervnek amely 
elrendelte a gyermek családnál való elhelyezését.

A szerv amely elrendelte a családnál való elhe
lyezést a jelen cikk 2. bekezdése értelmében vett ér
tesítés napjától számított két hónapon belül köteles 
felbontani a szerződést.

15. Cikk
A jelen törvény életbelépése napjával hatályát 

veszti a gyermekek családnál való elhelyezésére vo
natkozó törvény (SZNK Hiv. Közi. 1959 évi 16 sz.).

16. Cikk
Az V alkotmányfüggelék 3. bekezdésének 5. pontja 

értelmében a jelen törvény rendelkezései a szocialista 
autonóm tartomány területén is alkalmazandók, amíg 
az autonóm tartomány nem hozza meg saját törvé
nyét.

17. Cikk
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság Hi

vatalos Közlönyében való Közzétételtől számított nyol
cadik napon lép hatályba.
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