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A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 197. 
cikkének 2. bekezdése alapján kihirdetem a követ
kező

U K A  Z -t

A  SZERB SZOCIALISTA K ÖZTÁRSASÁG  1969. 
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNYÉNEK 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZŐLŐ TÖRVÉNY 

ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  Szerb Szocialista Köztársaság 1969 évi költség- 
vetési törvényének kiegészítéséről szóló törvényt, 
amelyet a Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina 
a Köztársasági Tanács 1969. július 10-én és a Poli
tikai Szervezési Tanács 1969. július 10-i ülésén elfoga
dott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

K SZ 144. szám 
1969. július 11.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié,
a Szkupstina elnöke

A  SZERB SZOCIALISTA K Ö ZTÁR SASÁG  1969.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNYÉNEK 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÖLÖ

T Ö R V É N Y

1. cikk

A  Szerb Szocialista Köztársaság 1969 évi költség- 
vetési törvényében (SZSZK 13/69 Hiv. Közi.) az 1. cikk 
után egy új la. cikk következik, amely így hangzik:

„la . cikk

A Szerb Szocialista Köztársaság 1969 évi költség
vetési törvénye 1. cikkének 1. bekezdésében feltün
tetett összegen felül realizált bevételtöbblet külön 
tartalékba utalandó át, és külön számlán kezeltetik.

Bevételtöbbletként a köztársasági költségvetésből 
finanszírozandó egyes szükségletekre és’ feladatokra 
szolgáló eszközök azon része tekintendő, egészben 
vagy részben —  a jelen cikk 1. bekezdésének értel
mében — amely a Szerb Szocialista Köztársaság 1969 
évi költségvetési törvényének 22. cikkében a költ
ségvetési bevételek általános elosztásában, a feltün
tetett összegen felül valósul meg.

A Köztársasági Szkupstina külön határozatával 
előírja a jelen cikk 1. bekezdésének értelmében rea
lizált bevételtöbbletből származó eszközök rendelte
tési célját és igénybevételének feltételeit.”

2. cikk

A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való közzététel utáni napon 
lép hatályba.

A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 197. 
cikkének 2. bekezdése alapján kihirdetem a következő

U K A  Z -t

A  KÖZTÁRSASÁGI BEVÉTELEKET 
ÉS JÁRULÉKOKAT, ILLETVE 

A  MEGHATÁROZOTT ÖNIGAZGATÁSI 
SZERVEZETEKET MEGILLETŐ TÉRITMÉNYEKET 

KIVETŐ ÉS BESZEDŐ KÖZSÉGI
K Ö ZIG AZG ATÁSI SZERVEK TÉNYKEDÉSÉRE 

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSÁT 
SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 

NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  köztársasági bevételeket és járulékokat, illet-* 
ve a meghatározott önigazgatási szervezeteket meg-' 
illető téritményeket kivető és beszedő községi köz-i 
igazgatási szervek ténykedésére szükséges eszközöic 
biztosítását szabályozó törvényt, amelyet a Szerbi 
Szocialista Köztársasági Szkupstina a Köztársasági 
Tanács 1969. július 10-én és a Politikai-Szervezési Ta
nács 1969. július 10-én tartott ülésén elfogadott, ezzel 
érvényessé nyilvánítom.

K SZ 145. szám 
1969. július 11.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié*
a Szkupstina elnöke

t
A  KÖZTÁRSASÁGI BEVÉTELEKET 

ÉS JÁRULÉKOKAT. ILLETVE A
M EGHATÁROZOTT ÖNIGAZGATÁSI 

SZERVEZETEKET MEGILLETŐ TÉRITMÉNYEKET 
KIVETŐ ÉS BESZEDŐ KÖZSÉGI

K ÖZIG AZGATÁSI SZERVEK TÉNYKEDÉSÉRE 
SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSÁT 

SZABÁLYOZÓ

T Ö R V É N Y

1. cikk
A  Szerb Szocialista Köztársaság (a további szö

vegben: Köztársaság) a . köztársasági bevételeket ki
vető és beszedő községi közigazgatási szervek mun
kája után járó térítmény fejében átengedi a közsé
geknek a mezőgazdasági tevékenységből, a magán
ipari tevékenységből és egyéb magángazdasági tevé
kenységi ágakból, valamint az önálló értelmiségi szol™ 
gáltatásokból származó személyi jövedelem utáni köz- 
társasági járulék és a köztársasági kisáruforgaimí 
adóból eredő jövedelem egy részét, amely járulékot 
az önálló magánipari és egyéb gazdasági tevékeny
séget űző polgárok kötelesek befizetni.

A  térítmény összegét a Köztársasági Végrehajtó 
Tanács írja elő, összhangban a köztársasági bevéte
lek kivetésével és beszedésével kapcsolatos teendőit 
terjedelmességével a község területén azzal, hogy ez 
az összeg nem haladhatja meg a jelen cikk 1. bekez



désében felsorolt és realizált köztársasági bevételek
4 százalékát.

A  Köztársasági Végrehajtó Tanács a tartományok 
területén lévő községek részére egységes összegben 
írhatja elő az előző bekezdésben említett térítményt, 
<je legfeljebb az ezen cikk L bekezdésében felsorolt 
és a tartomány területén realizált köztársasági bevé
telek 4 százalékáig. Az ilyen esetben az egyes közsé
geket megillető térítmény összegét a tartományi vég
rehajtó tanács írja elő, összhangban az ezen cikk. 2. 
bekezdésében kifejtett elvekkel.

2. cikk
A  betegbiztosítási kommunális közösségek, a víz

gazdálkodási szervezetek és más munka- és önigaz
gatási szervezetek (a további szövegben: önigazgatási 
szervezetek) térítményt fizetnek a községeknek azon 
községi közigazgatási szervek munkája után, amelyek 
külön szövetségi és köztársasági előírások alapján in
tézik az említett szervezetek javára befizetendő járu
lékok kivetésével és beszedésével kapcsolatos teen
dőket.

A z előző bekezdésben említett térítmény összegét, 
a befizetés határidejét és módját az önigazgatási 
szervesetek és községek szerződéses úton határozzák 
meg.

Az előző bekezdésben említett szerződés legkésőbb 
minden naptári év mácius 31-ig kötendő meg.

Amennyiben az előző bekezdésben előírt határidőn 
belül nem kerül sor a szerződés megkötésére, a fö ld 
művesek betegbiztosítása utáni beszedett járulék 2 
Százaléka külön választandó a község részére a köz
ségi közigazgatási szerv munkája utáni térítmény fe
jében, míg a többi önálló szervezet részére beszedett 
járulék illetve térítmény 4 százaléka illeti meg a 
községet.

3. cikk
A  jelen törvény 1. cikkének értelmében a közsé

gek részére átengedett eszközök, valamint a 2. cikk 
alapján a községeket megillető térítmény a beszedett 
illetékek és adók illetve térítmények bruttó összegé
ből választandó ki a községek javára.

4. cikk
A  jelen törvény 1. cikkében említett téritmények- 

ből realizált eszközök a köztársasági bevételek kive
tésével és beszedésével kapcsolatos teendők ellátásá
val megbízott községi szervek anyagi és műszaki fe l
szerelésére, szervezeti felépítésük tökéletesítésére és a 
dolgozók személyi jövedelm ére fordítandók.

5. cikk
A  jelen törvény 2. cikkének 3. bekezdésében em lí

tett szerződéseik az 1969. évre 1969. szeptember 30-áig 
megkötendők.

7. cikk
A  jelen törvény életbelépésével hatályát vesztik a 

földművesek betegbiztosításra vonatkozó törvény 
(SZSZK 45/68 sz. Hiv. Közi.) 37. cikkének 3. és 4. be
kezdésébe foglalt rendelkezések, továbbá a vízgaz
dálkodási törvény (SZSZK 17/67 és 53/67 sz. Hiv. 
Közi.) 50. cikke 2. és 3. bekezdésének és a 90. cikk
2. és 3. bekezdésének rendelkezései.

7. cikk
A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való közzétételtől számított 
nyolcadik napon lép hatályba.
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A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 1S7. 
cikkének 2. bekezdése alapján kihirdetem a következő

II K A Z-t

A Z  ÁLLAM BIZTONSÁGI SZOLGALAT
t é n y k e d é s e  f e l e t t i  e l l e n ő r z é s t

GYAKORLÓ BIZOTTSÁGRA VONATKOZÓ 
TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

Az állambiztonsági szolgálat ténykedése feletti el
lenőrzést gyakorló bizottságra vonatkozó törvényt, 
amelyet a Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina 
a Köztársasági Tanács 1969. július 10-én és a Politi
kai-Szervezési Tanács 1969. július 10-én tartott ülésén 
elfogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 146. szám 
1969. július 11.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié,
a Szkupstina elnöke

A Z ÁLLAM BIZTONSÁGI s z o l g a l a t  
TÉNYKEDÉSE FELETTI ELLENŐRZÉST 

GYAKORLÓ BIZO TTSÁGRA VONATKOZÓ

T Ö R V É N Y
1. cikk

A  jelen törvénnyel a Szerb Szocialista Köztársaság 
területén a belügyi szervek keretében megalakul az 
állambiztonsági szolgálat ténykedése feletti ellenőrzést 
gyakorló bizottság (a további szövegben: bizottság).

A  szocialista autonóm tartomány saját törvényével 
létesíthet tartományi bizottságot a tartomány belügyi 
szerveinek keretében, az állambiztonsági szolgálat 
ténykedése feletti ellenőrzés gyakorlására.

2. cikk
A  bizottság betekintést nyer a belügyi szervek ke

retében fennálló állambiztonsági szolgálat ténykedé
sébe, ellenőrzi annak működését, elsősorban a társa
dalmi-politikai közösségek alkotmányban és törvény
ben szavatolt jogai tiszteletben tartásának és a közös
ségek szervei ténykedésének tekintetében, valamint 
az emberi és polgári jogokat és szabadságot, a munka- 
és egyéb szervezetek jogait, valamint azon eszközöket 
és metódusokat illetően, amelyeket a szolgálat a hatás
körébe tartozó ügyek intézésénél használ. A bizottság 
az ellenőrzés eredményéről beszámoló jelentést és ja 
vaslatokat terjeszt fel a Szerb Szocialista Köztársa
sági Szkupstinához.

3. cikk
A  bizottság elnökét és tagjait a Szerb Szocialista 

Köztársasági Szkupstina nevezi ki a köztársasági 
szkupstinai képviselők és a társadalom-politikai dol
gozók sorából.

A  bizottság legkevesebb hét tagból áll. A  bizottság 
tagjainak létszámát a kinevezési aktusban állapítják 
meg. /

4. cikk
A  bizottság munkájáért a Szerb Szocialista Köztár

sasági Szkupstinának felel.

5. cikk
A bizottság együttműködik az autonóm tartományok 

illetékes testületeivel, amelyek hatáskörébe tartozik 
az állambiztonsági szolgálat ellenőrzése a tartományok
ban és a testületiekkel közös tanácskozásokat tarthat 
a közös érdekű kérdések megtárgyalásának céljából.



6. cikk
A  bizottság ülésén és a bizottság határozatainak 

alapján kidolgozott anyagban feltüntetett adatok ál
lami titoknak tekintendők, amennyiben a bizottság 
egyes meghatározott adatokat illetően nem rendel
kezik másként.

7. cikk
A  jelen törvény a Saerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való közzétételtől számított 
nyolcadik napon lép hatályba.
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A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 197. 
cikkének 2. bekezdése alapján kihirdetem a következő

U E Á Z - t

A  VAROSOKBAN é s  a  v á r o s  j e l l e g ű  
TELEPÜLÉSEKEN A Z  ÉPÍTKEZÉSI TELKEK

m e g h a t á r o z á s á r a  v o n a t k o z ó  t ö r v é n y
M ÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSEIRŐL SZOLÓ 

TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  városokban és a város jellegű településeken az 
építkezési telkek meghatározására vonatkozó törvény 
módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvényt, ame
lyet a Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina a K öz- 
társasági Tanács 1969. július 10-én és a Politikai-Szer
vezési Tanács 1969. július 10-én tartott ülésén elfoga
dott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

K SZ 147. szám 
1969. július 11.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié,
a Szkupstina elnöke

A  VAROSOKBAN ÉS A  VÁROS JELLEGŰ 
TELEPÜLÉSEKEN A Z  ÉPÍTKEZÉSI TELKEK 

M EGH ATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ TÖRVÉNY 
M ÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ

T Ö R V É N Y

1. cikk
A  városokban és a város jellegű településeken az 

építkezési telkek meghatározásáról szóló törvényben 
(SZSZK 1968. évi 32. sz. Hiv. Közi.) a 2. cikk 1. pont
jában a 28. számú rendelkezés után 27. és 28. számú 
rendelkezések adandók, melyek így hangzanak:

„27. Bajina Basta, Bajina Basta község;
28. Prokuplje, Prokuplje község.”

2. cikk
A  városokban és város jellegű településeken a tár

sadalmi tulajdonba átmenő parcellák kataszteri jegy
zékében mely e törvény alkotó részét képezi, a követ
kező változások és kiegészítések eszközlendok:

1. Az I. pont 10-es számú rendelkezésében a követ
kező parcellák törlendők: .,5043 és 7931” a szöveg vé
gére pont helyett vesszőt teszünk és a következő par
cellákat adjuk hozzá: „3426— 3429, 3432— 3435, 3720— 
3722, 3759/1 és 3759/2.

A 25. számú rendelkezésben Ljubié kataszteri köz
ség a következő kataszteri parcellák: „1327— 1329, 1335, 
1341— 1344, 1506— 1524, 1781, 1787, 1789 és 1792” helyébe 
a következő számú paroellák kerülnek: „1325— 1328,

1329/2, 1335/1, 1335/3— 1335/6, 1341/1, 1342— 1344, 1506/1, 
1507— 1524, 1781— 1787, 1789— 1792” , az „1733” számú 
kataszteri parcella után „1377” számú kataszteri par
cella következik, „1474” számú kataszteri parcella u án 
„1493/1— 1493/8” számú parcella következik; Kataszteri 
község Beljina: „134/27”  számú kataszteri parcella 
után a következő kataszteri parcellák következnek: 
„136/1— 136/3” .

2. Az I. pontban a 26. számú rendelkezés után 27. 
és 28. számú rendelkezés adandó, amelyek így hang
zanak:

„27. Bajina Basta-n Bajina Basta községben az a 
földterület mely a következő kataszteri parcellákat 
foglalja magába Bajina Baáta kataszteri községben:
2, 3, 4/1—4/4 5— 12, 14, 52— 58, 59/1, 59/2 60/1, 60/2, 
61— 63, 64/1, 64/2, 66/1— 66/5, 83— 85, 183— 1888, 189/1— 
189/3, 190, 192— 194. 210— 213, 214/1, 215/1—215/3, 216/1, 
216/2, 217, 218, 220— 223, 225— 231, 235/2, 235/3 236, 
536— 538, 539/1, 539/2 és 540.

28. Prokupljen, Prokuplje községben az a földterü
let mely a következő parcellákat foglalja magában Po- 
jate kataszteri községben: 345, 347/1,347/2, 348/1 348/19, 
349/1 349/2, 350/1— 350/15, 351/1, 351/2, 352, 353, 354/1 
354/2, 355—361, 365/7, 366/1, 366/2, 367/2, 367/4—367/7, 386 
387/1—387/3, 388/1—388/3, 389— 392, 402/1—402/4, 403/3, 
403/4, 403/1 része, 405/1, 405/2, 406/2, 407/2—407/4, 407/1 
része, 408, 409/1—409/10, 410/1—410/2, 411, 412, része, 
413, 414, 415/1 415/2, 416—418, 419/1— 419/3, 645 része, 
655 része; Donja Strazava kataszteri község 909 és 911; 
Prokuplje kataszteri községben: 1649— 1670, 2310/1,
2310/15, 2314/2, 2325— 2348, 2349/1— 2349/15, 2350/1—
2350/5 2351— 2363, 2364/1—2364/2, 2365/1—2365/9, 2366/1 
—2366/11, 2367— 2369, 2370/1— 2375/2, 2376/1—2376/2,
2377/1— 2377/15, 2378, 2379/1—2379/41, 2380/1—2380/36, 
2381—2383 2384/1— 2384/6, 2385/1— 2385/2, 2386—2388,
2389/1—2339/3, 2390, 2391/1— 2391/17, 2392/1—2392/25,
2393/1— 2393/26, 2394— 2395, 2396/1— 2396/24, 2397— 2399, 
2400/1— 2400/6, 2401, 2419, 2420/1—2420/2, 2421/1—2421/2, 
2422— 2424, 2425/1— 2425/7, 2426— 2443, 2444/1— 2444/2,
2445, 2446/1— 2446/4, 2447— 2451, 2452/1— 2452/2, 2453— 
2461, 2462/1—2462/61, 2463, 2464/1— 2464/4, 2465/1— 2465/8, 
2466/1— 2466/8, 2472/1—2472/19, 2473/1—2473/22, 2474/1— 
2474/19 2474, 2475, 2477/1— 2477/2, 2478/1— 2478/8, 2479/1 
— 2479/7, 2480, 2481/1— 2481/13, 2537/3— 2537/10, 2539-1, 
2539/7, 2540— 2543, 2545/1—2545/57, 2546, 2547/1—2547/67, 
2548, 2549/1— 2549/20, 2550/1— 2551/13, 2551, 2708/1— 
2708/1— 2708/16, 2709/1—2709/9, 2710, 2712, 2713/1—
2713/2, 2714, 2715, 2730 része, 2736/1—2736/6, 2737— 2743, 
2744, 2745/1— 2745/4, 2746/1—2746/2, 2747, 2748/1— 2748/6, 
2749 2751— 2761, 2762/1— 2762/3, 2763, 2764/1— 2764/3,
2765’ 2764/1— 2766/4, 2767, 2768, 2769/1— 2769/43, 2770/1— 
2770/11, 2771/1— 2771/8, 2772, 2773/1— 2773/14, 2774/1—  
2774/6 2775/1—2775/18, 2777/1— 2777/3, 2778— 2779/1—
2779/s! 2780, 2781/1— 2781/12, 2782— 2791, 2792/1— 2792/2, 
2793/1— 2793/4, 2794/1— 2794/2, 2795— 2810, 2811/1— 2811/2 
2812/1— 2812/2, 2813/1—2813/3, 2814/1—2814/2, 2815, 2816, 
2817/1— 2817/8, 2818/1— 2818/2, 2819, 2820, 2821/1—2821/3, 
2822, 2823/1— 2823/2, 2824/1—2824/2, 2825, 2826/1 —
2826/2, 2827/1, 2827/4, 2828/1—2828/4, 2829/1—2829/2,
2830/1— 2830/3, 2831, 2832, 2833/1— 2833/2, 2834, 2835/1— 
2335/2, 2836/1—2836/2 2837/1—2837/2, 2838/1—2838/2,
2839, 2840/1—2840/2, 2841/1— 2841/5, 2842, 2843,
2844/1—2844/2, 2846/2— 2846/6, 2890. 2891/1—2892/22,
2892/1—2892/5, 3000, 3001/1—3001/9, 3002/1—3002/7, 3003/1 
—3003/4, 3004/1— 3004/5, 3005, 3006, 3007/1—3007/2,
3008/1— 3008/13, 3009, 4671 része, 4673/1—4673/11, 46741 
— 4674/5, 4675/1—4675/3, 4676/1—4676/15, 4617/1—4677/12, 
4678/1—4678/11, 4679/1-4679/9, 4749 része, 4786, 4787/1 — 
4787/2, 4788/1—4788/3, 4789/1—4789/7, 4791/1— 4791/3,
4792—4806, 4808 része, 4809—4812, 4816, 4817/1—4817/2, 
4818/1—4818/2, 4819/1—4819/2, 4820/1-4820/2, 4821— 4827, 
4828/1—4828/6, 4829, 4830/1—4830/2, 4857, 4863/1—4863/12, 
4867/1—4867/6, 4881, 4934, 4935, 4936/1-4936/7, 4937/1— 
4937/7, 4938 része, 4949/1-4949/3, 4950, 4978—4980,
4981/1—4981/2, 4982, 4983/1—4983/15, 4984/1—4984/15,



4985/1— 4985/2, 4986/1— 4986/6, 4987, 4988/1—4988/5,
4989/1— 4989/3, 4990/1— 4990/3, 4992/1— 4992/9, 5004/1— 
5004/2, 5005/1— 5005/7, 5006/1— 5006/5, 5007, 5008/1—
5008/3, 5009/— 5009/3, 5010/1— 5010/4, 5021, 5024,
5025/1— 5025/3, 6382 része, 6407 része, 6427 része, 6428 
részié, 6429 része, 6430 része.”

3. A  II. pont 10. rendelkezésében a „22253” számú 
kataszteri parcella helyébe a „22353” számú kataszteri 

’ parcella kerül.
A  25. számú rendelkezésben a „3018” számú katasz

teri parcella helyett „3818” számú kataszteri parcella 
kierül.

3. cikk
A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetés után számított 
nyolcadik napon lép életbe.
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A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 197. 
cikkének 2. bekezdése alapján kihirdetem a követ
kező

I I K A Z - t
i
! A  TÁRSADALM I-SZO LG ÁLATI TÉNYKEDÉST 
VÉGZŐ MUNKASZERVEZETEK KÖNYVVITELÉRE 

VONATKOZÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 
NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  társadalmi-szolgálati ténykedést végző munka- 
szervezetek könyvvitelére vonatkozó törvényt, ame
lyet a Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina a 
Köztársasági Tanács 1969. július 10-én és a Gazdasági 
Tanács 1969. július 10-én tartott ülésén elfogadott, 
ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 148. szám 
1969. július 11.
B e o g r a d

Dragoslav Markovi,
a Szkupstina elnöke

A  TÁRSADALM I-SZO LG ÁLATI TÉNYKEDÉST 
VÉGZŐ MUNKASZERVEZETEK KÖNYVVITELÉRE 

VONATKOZÖ

T Ö R V É N Y

1. cikk
A  társadalmi szolgálatokat végző munkaszerveze

tek (a további szövegben: a társadalmi szolgálatok 
szervezetei) a munkaszervezetek könyvvitelét szabá
lyozó törvény (JSZSZK 48/68 sz. Hív. Lap) rendel
kezéseinek értelmében vezetik könyvvitelüket, ameny- 
nyiben a jelen törvény nem rendelkezik másként.

2. cikk
A  társadalmi-szolgálati szervezetek könyvvitelük

ben nyilvántartják a társadalmi szolgálatokat végző 
munkaszervezetek számlakereteiben meghatározott 
egységes számlák minimumát.

3. cikk
_A társadalmi-szolgálati szervezetek a számlakeret 

számláit szükségleteiknek megfelelően taglalják (ana
litikus számlakeret).

4. cikk
A  társadalmi-szolgálati szervezetek az eszközök 

állományát és forrásait, valamint az ügyleti eredmé
nyeket zárszámadásaikban a mérlegbeszámolón, az 
eredménymérlegen és a zárólapon tüntetik fel.

5. cikk
A  társadalmi-szolgálati, szervezetek kötelesek az 

ügyleti év folyamán — január—június közötti idő
szakban — elért ügyleti eredményeket az évi ügyleti 
eredmények feltüntetésére szolgáló nyomtatványon 
kimutatni,

6. cikk
A  jelen törvény 2. cikkében említett számlakeret, 

valamint a 4. és 5. cikkben felsorolt nyomtatványok 
a törvény kiegészítő részét képezik.

7. cikk
A  Köztársasági Pénzügyi Titkárság, a társadalmi 

könyvviteli szolgálat előzetes véleményének alapján, 
előírja a társadalmi-szolgálati szervezetek számla
keretében foglalt egyes számlák, valamint a mérleg 
egyes rovatrendhelyeinek tartalmát.

8. cikk
Összhangban az V. alkotmányfüggelék 5. pontjának

1. bekezdésében foglalt rendelkezésekkel, a jelen tör
vény egységesen alkalmazandó a Szerb Szocialista 
Köztársaság egész területén.

9. cikk
A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való közzétételtől számított 
nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy 1970. janu
ár 1-étől alkalmazandó.

TÁRSADALOM -SZOLGÁLATI TÉNYKEDÉST 
VÉGZŐ MUNKASZERVEZETEK SZÁMLAKERETE

0 Csoport: ÁLLÓESZKÖZÖK, KÖZÖS FOGYASZ
TÁSI ESZKÖZÖK ÉS TARTALÉK - 
ESZKÖZÖK

00 — Használatban lévő állóeszközök
002 — Építkezési objektumok és bányamunkála

tok
003 — Dologi eszközök 
008 —  Egyéb állóeszközök

01 — Használaton kívüli állóeszközök
010 — Tartósan használhatatlan állóeszközök
02 — Az állóeszközök értékhelyesbítése

230 — A  dologi eszközök értékhelyesbítés
027 — A  tartósan használhatatlan állóeszközök

értékhelyesbítése
028 — Egyéb állóeszközök értékhelyesbítése

03 —  Állóeszközök előkészületben
030 — A beruházásokra különválasztott pénzbeli

eszközök
031 — Egyéb állóeszközök előkészületben
05 — Tartalékeszközök

050 — A  tartalékalap pénzeszközei
051 —  Értékesítések és egyéb tartalékeszközök

07 — Egyéb alapok eszközei
070 — Egyéb alapok pénzeszközei
08 —  Közös fogyasztási eszközök

080 — Közös fogyasztási és pénzeszközök
087 — A  közös fogyasztás követelései, értékesí

tései és egyéb eszközei
088 — Közös fogyasztási objektumok és tárgyak
089 — A  közös fogyasztási eszközök értékhelyes

bítése



J. Csoport: PÉNZ ÉS ELSZÁMOLÁSI ESZKÖZÖK 4. Csoport: KIADÁSOK

10 — Pénzeszközök
100 — Folyó- (zsiro) számla
101 — Pénztár
102 — Devizaeszközök
1.08 — Egyéb pénzeszközök
12 — Ügyletekből eredő követelések 

120 — Vevők
125 — Ügyletekből eredő egyéb követelések
13 — Bevételből eredő követelések 

130 — Bevételekből eredő követelések
16 — Társult munkaszervezetekkel való viszo

nyok ,
160 — A társult munka önálló szervezeteivel 

való' viszonyok 
165 — A  társult munka egyéb szervezeteivel való 

viszonyok
17 — Egyéb ügyleti eszközök, értékesítések és

követelések
178 — Egyéb ügyleti eszközök, értékesítések és

követelések
18 — Fedezetlen veszteség 

185 — Fedezetlen veszteség
19 — Aktív időbeli elhatárolások

190 — Aktív időbeli elhatárolások

2. Csoport: FOLYÖ KÖTELEZETTSÉGEK

22 — Ügyleti viszonyokból eredő kötelezettségek 
220 — Beszerzők — felvásárlók
225 — Ügyleti viszonyokból eredő egyéb kötele

zettségek
23 — Szerződéses kötelezettségek

230 — Hitelek utáni kamatok
231 —  Biztosítási prémiumok
232 — Províziók és bankszolgáltatások utáni

egyéb térítmények
233 — Járulékok és tagdíjak
238 — Egyéb szerződéses kötelezettségek

24 — Törvényes kötelezettségek
241 — A  városi háztelkek igénybevétele utáni já 

rulék
242 — Vízgazdálkodási járulék
248 — Egyéb törvényes kötelezettségek
25 — Személyi bevételek és közös fogyasztás 

250 — Személyi bevételek
255 —  Megvalósított lakásépítési eszközök 
258 — A  folyó közös fogyasztási eszközök bevé

telrészének felhasználása
26 — A levont járulékokból és adókból valamint

egyéb levonásokból eredő kötelezettségek
260 — A  levont forgalmi adóból eredő kötelezett

ségek
261 — A  levont személyi bevételek utáni járulé

kokból eredő kötelezettségek
262 —  A  levont egyéb járulékokból és adókból

eredő kötelezettségek 
268 — Az egyéb levonásokból eredő kötelezettsé

gek
27 — Egyéb kötelezettségek

275 —  A  személyi bevételek ki nem fizetett része 
278 —  Egyéb kötelezettségek
29 — Passzív időbeli elhatárolások 

290 — Passzív időbeli elhatárolások

3. Csoport: AN YAG ÉS APRÓ LELTÁR

31 —  Anyag 
310 —  Anyag
36 — Apró leltár, autó-gumik és csomagolás —* 

göngyöleg
360 — Apró leltár, autó-gumik és csomagolás —  

göngyöleg
369 —  Az apró leltár, autó-gumik és göngyöleg 

értékhelyesbítése

40 —  Anyagi költségek
400 — Elfogyasztott anyag
401 —  Mások termelési szolgáltatásai
402 —  Termelésen kívüli szolgáltatások
403 — Napidíjak, terepi pótlékok, ipari tanulók

megjutalmazása és hasonló 
408 — Egyéb anyagi költségek 

42 —  Értékleírás 
420 — Értékleírás

45 —  A  bevétel beszámított része
453 —  Beszámított szerződéses kötelezettségek i
454 —  Beszámított törvényes kötelezettségek
455 —  Beszámított személyi bevételek

49 — A  kiadások megoszlása
490 — A  kiadások megoszlása

5. Csoport: (Ezen csoport felhasználása szabad mind
a tartalom tekintetében, a többi csoport 
tartalmának kivételével, mind a szintéti-« 
kus és analitikus számlakeret tekinteté* 
ben.)

6. Csoport: TERMELÉS, KÉSZTERMÉKEK
ÉS KERESKEDELMI ÁRUCIKKEK

t 60 — Befejezetlen termelés és saját félkész-« 
termékek

600 — Befejezetlen termelés és saját félkész-« 
termékek

63 — Késztermékek 
630 —  Késztermékek 
66 —  Kereskedelmi árucikk

666 —  Kereskedelmi árucikk 1
669 —  A  kereskedelmi árúcikkek értékkülönbsége

7. Csoport: ÖSSZBEVÉTEL ÉS MEGOSZLÁSA

70 — A  realizált termékek és szolgáltatások
utáni kiadások

700 —  A  realizált termékek és termelési szolgál
tatások utáni kiadások

701 — A  termelésen kívüli realizált szolgáltatások
utáni kiadások

708 —  Egyéb realizálásokból eredő kiadások
709 —  Belső realizálásból eredő kiadások
71 — A  realizált kereskedelmi árucikk, anyag

és hulladék beszerzési értéke
710 —  A  realizált kereskedelmi árucikk, anyag,

és hulladék beszerzési értéke 
719 — A  realizált kereskedelmi árucikk költségei

73 — Rendkívüli kiadások 
730 — Rendkívüli kiadások
74 —  A  realizálással kapcsolatos egyéb kiadá

sok
740 — Forgalmi adó
75 —  A  termékek és szolgáltatások realizálása

750 — A  termékek és termelési szolgáltatások
realizálása

751 — A  termelésen kívüli szolgáltatások realizál
lása

758 —  Egyéb realizálás
759 —  Belső realizálás

76 —  A  kereskedelmi árucikk, anyag, és hulla
dék realizálása

760 — A  kereskedelmi árucikk, anyag és hulla
dék realizálása

78 —  Egyéb bevételek
780 — Kamatokból származó bevételek
781 —  Dotációkból és szubvenciókból és hasonló

forrásokból eredő bevételek 
783 — A  készletek árkülönbözetének fedezésére 

szolgáló térítmény
789 — Rendkívüli bevételek

79 —  A  realizálási különbözet megoszlása
790 — A  realizálási különbözet megoszlása



8. Csoport: PÉNZÜGYI EREDMÉNY

80 — A  bevétel beszámított része 
800 — A  bevétel beszámított része 
809 — A  bevétel beszámított részének megoszlása 
83 —  Megvalósított bevétel

830 — Megvalósított bevétel
831 — Az összbevételbe be nem számítandó esz

közök
839 — Az összbevételbe be nem számítandó reali

zált bevétel és eszközök megoszlása 
85 — Veszteség 

850 —  Veszteség 
859 —  A  veszteség fedezése

9. Csoport: ÁLLANDÓ ESZKÖZFORRÁSOK

90 — Az ügyleti eszközök hosszútávlatú forrásai
900 —  Ügyleti alap
901 — Kötelezettségek az ügyleti alap egy részé

nek a veszteség fedezésére való felhaszná
lására

904 — Hosszúlejáratú hitelek az állóeszközökre
905 —  Hosszúlejáratú hitelek a forgóeszközökre 
908 — Az ügyleti eszközök egyéb hosszúlejáratú

forrásai
91 —  Az ügyleti eszközök rövidlejáratú forrásai 

910 —  Rövidlejáratú hitelek
918 —  A z ügyleti eszközök egyéb rövidlejáratú 

forrásai
95 — A  tartalékeszközök forrásai 

950 — Tartalékalap
958 —  A  tartalékeszközök egyéb forrásai

97 —  Egyéb alapok 
970 —  Egyéb alapok
98 —  Közös fogyasztási eszközforrások

980 —  Közös fogyasztási alap
981 —  Közös fogyasztási hitelek
989 — A  közös fogyasztási eszközök egyéb for

rásai
99 —  Mérlegen kívüli nyilvántartás

990 —  A  mérlegen kívüli nyilvántartás aktív
számlája

995 —  A  mérlegen kívüli nyilvántartás passzív 
számlája

MÉRLEGBESZÁMOLÓ 
1 9 . . . .  DECEMBER 31-én

Számla R O V A T R E N D

Decem ber 31. éllom in y  
Előző évben Folyó évben 
Elő- F5- Elő- Fő
rovat rovat rovat rovat

6 220

7 225

8 125

9 130 

10 258

11 160

12 165

13 190

Előleg a felvásárlók
nak
Egyéb ügyleti viszo
nyokból eredő köte
lezettségek 
Ügyleti viszonyokból 
eredő egyéb követe
lések

c) Bevételből eredő 
követelések

Bevételből eredő 
követelések 
A  bevétel részének 
felhasználása folyó 
közös fogyasztásra

d) Elszámolási 
eszközök

A  társult munka 
önálló szervezeteivel 
való viszonyok 
A  társult munka 
egyéb szervezeteivel 
való viszonyok 
Aktív időbeli elhatá
rolások

e) Készletek

14
15

310

6

__  Anyagkészletek
360, 369 Apró leltár, autó-gumi 

és göngyöleg készle
tek

16 600 A  be nem fejezett
termelés és saját
félkésztermékek
készletei

17 630 Késztermékek
készletei

18 660, 669 Kereskedelmi áru
cikkek készletei

II. Egyéb ügyleti 
eszközök, értékesí
tések és követelé
sek

III. Állóeszközök

a) Használatban 
lévő állóeszközök

A K T I V A

A. ÜGYLETI ESZKÖZÖK

I. Forgó-eszközök

a) Pénzeszközök

100
101
102
108

F olyó- (zsiro) számla 
Pénztár
Devizaeszközök 
Egyéb pénzeszközök

b) Ügyleti viszo
nyokból eredő 
követelések

.Vevők

20 002 Építkezési objektu
m ok és bányamunká
latok

21 003 Dologi eszközök
22 008 Egyéb állóeszközök
23 Használatban lévő 

állóeszközök beszer
zési érték szerint 
összesen (20— 22 sor
számig)

24 023 A  dologi eszközök
értékhelyesbítése

25 028 Egyéb állóeszközök
értékhelyesbítése

26 A  használatban lévő 
állóeszközök jelen
legi érték szerint 
összesen (23. sorszám 
mínusz 24. sorszám 
plusz 25. sorszám)



1960. július 1«. Az SZSZK HIVATALOS KÖZLÖNYE 823. oldal — t». Kim

X 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

b) Állóeszközök 
előkészületben

27 030 A  beruházásokra
különválasztott pénz
eszközök

28 031 Felszerelési készletek
és egyéb előkészülő- 
ben lévő állóeszközök

IV. Használaton kívüli 
ügyleti eszközök

29 010 Tartósan használ
hatatlan állóeszközök

30 027 A  tartósan használ
hatatlan, állóeszközök 
értékhelyesbítése

31 23, 24 A  bevételekből eredő
kötelezettségek
túlfizetése

32 185 A  veszteség fedezése
az üzleti alap terhére

33 185 Fedezetlen veszteség

B. TARTALÉK - 
ESZKÖZÖK £S  
EGYÉB ALAPOK

34 050

35 051

36 070

37 080

38 087

39 088

40 089

A  tartalékalap pénz
eszközei
Értékesítések és egyéb 
tartalékeszközök 
Egyéb alapok 
pénzeszközei

V. KÖZÖS FO GYASZ
TÁSI ESZKÖZÖK

Közös fogyasztási 
pénzeszközök 
Követelések, értékesí
tések és egyéb közös 
fogyasztási eszközök 
Közös fogyasztási 
objektumok és 
tárgyak
Közös fogyasztási 
eszközök érték- 
helyesbítése

A K TÍVA ÖSSZESEN

Mérlegen kívüli nyilván
tartás — aktív számla

P A S S Z Í V A

41 910
42 220

43 225

A. ÜGYLETI
ESZKÖZFORRÁSOK

L Rövidlejáratú 
ügyleti eszközfor
rások

a) Folyó kötelezett
ségek

Rövidlejáratú hitelek 
Felvásárlók (beszer
zők)
Ügyleti viszonyokból 
eredő egyéb kötele
zettségek ___  _

44 120 A  vevőktől átvett
előlegek

45 918 Egyéb rövidlejáratú
ügyleti eszköz
források

46 125 Az ügyleti viszonyok
ból eredő egyéb 
követelések

b) A  bevételből 
származó köte
lezettségek

47 230 A  hitelek utáni
kamatok

48 231 A  biztosítás utáni
prémiák

49 232 A  bankszolgáltatások
utáni provízió és 
egyéb térítmények

50 233 Járulékok és tag
díjak

51 238 Egyéb szerződésből
eredő kötelezettségek

52 241 A  városi háztelkek
használata utáni 
járulék

53 242 Vízgazdálkodási járu 
lék

54 248 Egyéb törvényes
kötelezettségek

55 250 Személyi bevételek
56 255 Megvalósított eszkö

zök lakásépítésre

c) Elszámolás 
szerinti
kötelezettségek

57 160 A  társult munka és
az önálló szervezetek 
közötti viszonyok

58 165 A  társult munka és
más szervezetek 
közötti viszonyok

59 290 Passzív időbeli
elhatárolások

d) Egyéb folyó 
kötelezettségek

60 260 A  forgalmi adó levo
násából eredő 
kötelezettségek

61 261 A  személyi jövede
lem utáni levont járu
lékokból eredő 
kötelezettségek

62 262 Egyéb levont járulé
kokból és adókból 
eredő kötelezettsé
gek

63 268 Egyéb levonásokból
eredő kötelezettsé
gek

64 275 A  személyi bevételek
ki nem fizetett része

65 278 Egyéb kötelezettségek

e) A bevétel beszá
mított része
a készletek ér
téke szerint

66 800 és
809 A  bevétel beszámított 

része a készletek 
értéke szerint __



67 904

68 908

69 908

70 900 
,71 901

72 950 
Í3 958

74 970

75 980

76 981

77 989

II. Az ügyleti eszkö
zök hosszúlejáratú 
forrásai

a) Hosszúlejáratú 
kötelezettségek

Hosszúlejáratú hite
lek állóeszközökre 
Hosszúlejáratú hite
lek forgóeszközökre 
Az ügyleti eszközök 
egyéb hosszúlejáratú 
forrásai

b) Az ügyleti eszkö
zök tartós 
forrásai

Ügyleti alap 
Az ügyleti alap részé
nek felhasználása 
a veszteség fedezésére

B. A TARTALÉKESZKÖZÖK 
ÉS EGYÉB A L A 
POK FORRÁSAI

Tartalékalap 
A  tartalékeszközök 
egyéb forrásai 
Egyéb alapok

V. KÖZÖS FOGYASZ
TÁSI ESZKÖZÖK 
FORRÁSAI

Közös fogyasztási 
alap
Hitelek közös fogyasz
tásra
Közös fogyasztási 
eszközök egyéb 
forrásai 

PASSZÍVA ÖSSZESEN

Mérlegen kívüli 
nyilvántartás — 
a számla passzívája

A  SZÁMVEVŐSÉG VEZETŐJE IG AZGATÓ

A Z  IRÁNYITÖ-SZERV 
ELNÖKE

MÉRLEGBESZÁMOLÓ A Z EREDMÉNYRŐL
19 ........  JANUÁR 1-étől DECEMBER 31-éig

Sor
szám Számla Elemek összeg 

Előző Folyó 
év év

1 2 3 4 5

A. A  BEVÉTEL M EGÁLLA
PÍTÁSA

I. KIADÁSOK 
1 600, 630 A  be nem fejezett termelés
1 800, 809 készletei és saját félkészter

mékek és késztermékek — az 
anyag értéke az év elején

2 400, 401 Felhasznált anyag és idegen 
termelési szolgáltatások 
Termelésen kívüli szolgálta
tások

3 402

4 403 Napidíjak, terepi pótlékok,
ipari tanulók díjazás és ha
sonló

5 408 Egyéb anyagi kiadások
6 420 Értókleírás
7 ÖSSZESEN (1—6. sorszám)
8 710 A  realizált kereskedelmi áru

cikkek. az anyag és hulladé
kok beszerzési értéke

9 730 Rendkívüli kiadások
10 ÖSSZESEN (7—9. sorszám)
11 600, 630 A  be nem fejezett termelés

800, 809 készletei, saját félkésztermé
kek és késztermékek készle
tei — az anyag értéke az év 
végén

12 Felhasznált eszközök össze
sen (10 sorszám mínusz 11)

13 830 Megvalósult bevétel (24. sor
szám mínusz 12. sorszám)

14 ÖSSZESEN (12. sorszám 
plusz 13. sorszám egyenlő 26. 
sorszámmal)

II. BEVÉTELEK

15 750 A  termelés és termelési szol
gáltatások realizálása

16 759 A  termelés és szolgáltatások
belső realizálása

17 751 A  termelésen kívüli szolgál
tatások realizálása

18 760 A  keresikedelmi árucikkek, az
anyag és hulladékok realizá
lása

19 750 Egyéb realizálások
20 780 A  kamatokból származó be

vételek
21 781 A  dotációkból, szubvenciók

ból és hasonlóból származó 
bevételek

22 783 A  készletek árkülönbözeté
nek fedezésére szolgáló térít- 
mény

23 789 Rendkívüli bevételek
24 BEVÉTEL ÖSSZESEN (15—

23. sorszám)
25 850 ré=ze VESZTESÉG A Z  AN YA

GON (12. mínusz 24. sorszám)
26 ÖSSZESEN (24. plusz 25. sor

szám egyenlő 14. sorszámmal)

B. A BEVÉTEL MEGOSZLÁSA

I. A  BEVÉTEL RENDELTE
TÉS SZERINTI MEGOSZ
LÁSA

A hitelek utáni kamat 
A  bankszolgáltatások utáni 
províziók és egyéb térítmé- 
nyek
Biztosítás utáni prémiumok 
Járulékok és tagdíjak 
Egyéb szerződésekből eredő 
kötelezettségek 
Lakásépítésre szánt eszközök 
A  városi háztelkek használa
ta utáni járulék 
Vízgazdálkodási járulék 
Egyéb törvényes kötelezett
ségek
Személyi bevételekre

27 839, 850
28 839, 850

29 839, 850
30 839, 850
31 839, 850

32 839, 850
33 839, 850

34 839, 850
35 839. 850

36 839, 850



37 839 A  társult munka más önálló
szervezetei veszteségének fe
dezésére szánt bevétel része

38 839 Tartalékalapra
39 839 A  bevétel része a társadalmi

szolgálatok szükségleteinek 
fedezésére

40 839 A z ügyleti alapra
41 839, 850 A  közös fogyasztási alapra
42 839 Egyéb alapokra

ÖSSZESEN (27—42 sorszám 
egyenlő 57. sorszámmal)

II. A BEVÉTELEK STRUK
TÚRÁJA

A  bevételnek a kezdő kész
letekbe való beszámított ré
sze
Beszámított szerződésből ere
dő kötelezettségek 
Beszámított törvényes köte
lezettségek
Beszámított személyi bevé
telek
A  bevétel beszámított része 
része összesen (44—47. sor
szám)

49 800, 809 A  bevételnek a végkészletek
be beszámított része 
A  bevételnek a számlázott 
realizálásba beszámított ré
sze (48. mínusz 49. sorszám)
A  bevételnek a realizálási 
különbözetből eredő része 
A  megvalósított bevétel (50 
plusz vagy mínusz 51. sor
szám)
A  bevétel növelése 
A  bevétel csökkentése 
Az elosztásra szánt bevétel 
(52. plusz 53. mínusz 54. sor
szám)
A meg nem valósult bevétel 
következtében keletkezett 
veszteség (43. mínusz 55. sor
szám)
ÖSSZESEN (55. plusz 56. sor
szám egyenlő 43. sorszámmal) 

850 része Veszteség az anyagon (egyen
lő a 25. sorszámmal)

850 része A meg nem valósult bevétel 
következtében keletkezett 
veszteség (egyenlő 56. sor
számmal)
Veszteség növelése 
Veszteség csökkentése 
VESZTESÉG ÖSSZESEN (58. 
plusz 59. plusz 60. mínusz 61. 
sorszám egyenl. 69. sorszám
mal)

859 része A  veszteség fedezése a tar
talékalapból 

859 része A  veszteség fedezése a tár
sult munka egyéb önálló 
szervezeteinek bevételéből 

859 része A  veszteség fedezése más 
forrásokból visszafizetés kö
telezettsége nélkül

24 csoport A veszteség fedezése a be
vételből a törvényes kötele
zettségek terhére

67 185 része A  veszteségek fedezése a for
góalap terhére

68 185 része Fedezetlen veszteség

44 800

45 453

46 454

47 455

48 800

60 809

51 790

52 830

53
54
55

56 850

57

58

59

60
61
62

63

64

69

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ÖSSZESEN (63— 68. sorszám 
egyenlő 62. sorszámmal)

KÜLÖN ADATOK

Levont krisáruforgalmii adó 
Kifizetett személyi bevételek 
járulékok nélkül 
Személyi bevételből szárma
zó kifizetett járulékok 
Az állóeszközök átlag igény- 
bevétele
A  forgóeszközök átlag igény- 
bevétele
A  foglalkoztatottak átlagos 
létszáma a hóvégi állomány 
alapján
A  foglalkoztatottak átlagos 
létszáma az év folyam in  be
számított munkaórák alapján 
Kiadások a káderek szakké
pesítésére
Ertékleírás az előírt kulcsok 
alapján
A  fel nem használt értékle
írási eszközök
Kiadások az állóeszközök be
ruházási karbantartására 
A  lakásépítésre fordított kö
zös fogyasztási eszközök 
Egyéb szükségletekre fel
használt közös fogyasztási 
eszközök
A  lakásépítésre szánt közös 
fogyasztási eszközök állomá
nya a 4 százalékos részből az 
év végén
Az álló és tartós forgóeszkö
zökre fordított hitelek esedé
kes lefizetése összesen 
A  hitelek utáni kifizetett 
részletfizetések összesen az 
álló- és forgóeszközökkel 
kapcsolatban
A társadalmi alapokból szár
mazó bevételek 
A költségvetésből származó 
bevételek
Bevételek a munkaszerveze
tektől
Bevételek a polgároktól és 
polgári-jogi személyektől 
A tudományos kutatótevé
kenység bevételei külföldi 
igénylőktől
Bevételek a szolgáltatások 
egyéb igénylőitől 
A tudományos kutatómunká
latokból származó bevételek 
A tudományos kutatómunká
latok egyéb bevételed 
Készülékek, műszerek, be
rendezések és laboratóriumi 
felszerelés
Követelések a dolgozók be
tegbiztosítása alapjaitól 
Követelések a földművesek 
betegbiztosítása alapjaitól 
Követelések a társadalmi
politikai közösségek költség- 
vetéseiből és alapjaiból 
Követelések más igénylőktől



30

31
32

33

Kiadások gyógyszerekre, la
boratóriumi, fogászati és 
egyéb egészségügyi anyagra 
Kiadások élelmicikkekre 
Az alapfokú művelődési kö
zösségektől származó bevé
telek
A  köztársasági művelődési 
közösségtől eredő bevételek

A  SZÁMVEVŐSÉG VEZETŐJE •

A Z  IRÁNYÍTÓ SZERV 
ELNÖKE

ÜGYLETI EREDMÉNY
19------ JÜNIUS 30-ig

A. A  BEVÉTEL M EGÁLLA
PÍTÁSA

1 600, 630 
800, 809

2 400, 401

3 402

4 403

5 408
6 420
7
8 710

9 730 
10
11 600, 630 

800, 809

12

13

14

15 750

16 759

17 751

18 760

19 758
20 780

I. KIADÁSOK
A  be nem fejezett termelés 
készletei, saját félkésztermé
kek és késztermékek készle
tei —  az anyag értéke az év 
elején
Felhasznált anyag és mások 
termelési szolgáltatásai 
Termelésen kívüli szolgál
tatások
Napidíjak, terepi pótlékok, 
ipari tanulók díjazása és ha
sonló
Egyéb anyagi kiadások 
Értékleírás
összesen (1— 6. sorszám)
A  realizált kereskedelmi 
árucikkek, anyag és hulladé
kok beszerzési értéke 
Rendkívüli kiadások 

ÖSSZESEN (7—9. sorszám)
A be nem fejezett termelés 
készleted, saját félkesztermé- 
kek és késztermékek készle
tei —  az anyag értéke — az 
elszámolási időszak végén 
összesen felhasznált eszkö
zök (10 mínusz, 15 sorszám) 
Megvalósult bevétel (24 mí
nusz, 12 sorszám)
ÖSSZESEN (12 plusz, 13 sor
szám egyenlő 26 sorszámmal)

II. BEVÉTELEK

A  termékek és termelési 
szolgáltatások realizálása 
A  termékek és szolgáltatá
sok belső realizálása 
A  termelésen kívüli szolgál
tatások realizálása 
A  kereskedelmi áru, anyag 
és hulladékok realizálása 
Egyéb realizálások 
A  kamatokból származó be
vételek

21 781

22 783

23 789
24

25

IG AZGATÓ  26

Sor
szám Számla Elemek

összesen 
Előző Folyó 

év év

27
28

1 2 3 4 5 29
30
31

32

33

34
35

36
37
38

39 800

40 453

41 454

42 455

43 800

44 800, 809

45 809

46 790

47

48
49
50

51

52

A dotációkból, szubvenciók
ból származó bevételek és 
hasonló
A  készletek árkülönbözeté
nek fedezésére szolgáló térit- 
mény
Rendkívüli bevételek 
ÖSSZBEVÉTEL 
(15— 23 sorszám)
Veszteség az anyagon (12 mí
nusz, 24 sorszám)
ÖSSZESEN (24 plusz, 25 sor
szám egyenlő 14 sorszámmal)

B. A  BEVÉTEL IDEIGLE
NES M EGOSZLÁSA

I. A  BEVÉTEL RENDELTETÉS 
SZERINTI MEGOSZLÁSA
A hitelek utáni kamatok 
A  bankszolgáltatások, utáni 
provízió és egyéb térítmé- 
nyek
Biztosítás utáni prémium 
Járulékok és tagdíjak 
Egyéb szerződésekből szár
mazó kötelezettségek 
Megvalósult lakásépítési esz
közök
A  városi háztelkek használa
ta utáni járulék 
Vízgazdálkodási járulék 
Egyéb törvényes kötelezett
ségek
Személyi bevételekre 
A  bevétel hátramaradt része 
ÖSSZESEN 
(27—37 sorszám)

II. A  BEVÉTEL 
ÖSSZETÉTELE

A bevétel beszámított része 
a kezdeti készletekben 
Beszámított szerződésből 
származó kötelezettségek 
Beszámított törvényes köte
lezettségek
Beszámított személyi bevé
telek
A  -bevétel beszámított része 
összesen (39—42 sorszám)
A  bevétel beszámított része 
vég kész letekben 
A  bevétel beszámított része 
a számlázott realizálásban 
(42 mínusz, 44 sorszám)
A bevételnek a realizálási 
különbözetből származó ré
sze
Megvalósult bevétel (45 plusz 
vagy mínusz 46 sorszám) 
Bevétel növelése 

Bevétel csökkentése 
Az elosztásra szánt bevétel 
(47 plusz. 48 mínusz 49 sor
szám
A meg nem valósult bevétel

ből keletkezett veszteség (38 
mínusz, 50 sorszám)
ÖSSZESEN (50 plusz, 51 sor
szám egyenlő 38 sorszámmal)



1

2

3

4

e

e
7
8

10

11
12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

KÜLÖN ADATOK

Használatban lévő állóeszkö
zök

A  használatban lévő állóesz
közök értékhelyesbítése 
Használaton kívüli állóesz
közök
A használaton kívüli állóesz
közök értékhelyesbítése 
Pénzeszközök — folyó-(zsiró) 
számla
Egyéb pénzeszközök 
Vevők és beszerzők 
A z alapok pénzeszközei (tar
talékalap, közös fogyasztási 
alap, lakásépítési alap stb.)
Az anyag és apró leltár 
készletei
A  kereskedelmi árucikkek 
készletei 
Ügyleti alap 
Beszerzők és vevők 
Kifizetett személyi bevéte
lek járulékok nélkül 
Személyi bevételek utáni ki
fizetett járulékok 
A  foglalkoztatottak átlag lét
száma a hóvégi állomány 
alapján
A  foglalkoztatottak átlag lét
száma az elszámolási időszak 
folyamán beszámított mun
kaórák alapján 
Értékleírás az előírt kulcsok 
szerint
Fel nem használt értékleírásd 
eszközök
Lakásépítésre felhasznált kö
zös fogyasztási eszközök 
Egyéb szükségletekre fe l
használt közös fogyasztási 
eszközök
Lakásépítése lehasznált kö
zös fogyasztási eszközök ál
lománya 4 százalékos részből 
az elszámolási időszak végén

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

85

37
38

39

Az állóeszközök beruházási 
karbantartására fordított ki
adások
A  társadalmi alapokból szár
mazó bevételek 
A  költségvetésből származó 
bevételek

Munkaszervezetektől szárma
zó bevételek
Polgároktól és polgári-jogi
személyektől származó bevé
telek
A  tudományos kutatótevé
kenységek bevételei külföldi 
igénylőktől
A  szolgáltatások más igény
lőitől származó bevételek 
A  tudományos kutatómunká
latokból származó bevételek 
A  tudományos kutatómun
kálatok egyéb bevételei 
Készülékek, műszerek, be
rendezések és laboratóriumi 
felszerelés
A  dolgozók betegbiztosító 
alapjaival szembeni követe
lések
Követelések a földművesek 
betegbiztosító alapjaitól 
Követelések a társadalmi
politikai közösségek költség- 
vetéseiből és alapjaiból 
Követelések egyéb igénylők
től
Kiadások gyógyszerekre, la
boratóriumi, fogászati és 
egyéb egészségügyi anyagra 
Kiadások élelmicikkekre 
Az alapfokú művelődési kö
zösségektől származó bevé
telek
A  köztársasági művelődési 
közösségektől származó be
vételek

A  SZÁMVEVŐSÉG VEZETŐJE

A Z  IRÁNYÍTÓ SZERV 
ELNÖKE

IG AZGATÓ

ZÁRŐLAP

(Hó és nap)

i g _ , _ . T,  , .. . ..  , Forgalom összforgalom  Mérlegegyenleg _______
lajeí” '  vezls “ S t  7 19— jan. 1-tő! 19------ január 1-tőI Szárola Állomány Számla Eredmény

kezdeti állomány
nélkül __

Tartozik Követel Tartozik K öve
tel

Tartozik K öve
tel

Tarto
zik

K öve
tel

Tartó- K öve
zik tel

10 11 12 13

A  számvevőség vezetője Igazgató
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A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 197. 
cikkének 2. bekezdése alapján kihirdetem a következő

U K A  Z -t

A  FŐISKOLAI RENDSZERT SZABÁLYOZÓ  
t ö r v é n y  m ó d o s í t á s a i r ó l  é s  k i e g é s z í t é 

s e i r ő l  SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 
NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  főiskolai rendszert szabályozó törvény módosí
tásairól és kiegészítéseiről szóló törvényt, amelyet a 
Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina a Köztársa
sági Tanács 1969. július 10-én, és a M űvelődési-Kul- 
túrügyi Tanács 1969. július 10-én tartott ülésén elfo
gadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 149. szám 
1969. július 11.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié,
a Szkupstina elnöke

A  FŐISKOLAI RENDSZERT SZABÁLYOZÓ 
TÖRVÉNY M ÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSEI

RŐL SZOLÓ

T Ö R V É N Y

1. cikk

A  «főiskolai rendszert szabályozó törvény (SZSZK 
H ív. Közi. 32/65, 46/65, 53/66, 32/68 és 41/68 sz.) 6. cik-v 
kének 5. bekezdése törlendő.

2. cikk

A 11. cikk 2. bekezdése a következő szövegre m ó
dosul:

„A  főiskolai intézmény statútuma rendelkezéseket 
tartalmaz a belső szervezésről, az irányító szervek ha
tásköréről és felelősségéről, a társult munka szerve
zeteinek helyzetéről, a munkaközösségi tagok és az 
egyetemi hallgatók jogairól és kötelességeiről az irá
nyításban, a munka- és egyéb belső viszonyokról, a 
munkáról, a tantervről és a tanulmányok folytatására 
vonatkozó szabályzatokról, az oktatók, az egyetemi 
hallgatók, a munkatársak és az intézmény többi dol
gozóinak jogairól és kötelességeiről, e jogok és köte
lességek megvalósításának módjáról, azon kérdések
ről, amelyekről közvetlenül döntenek a főiskólai in
tézmény munkaközösségének tagjai, valamint a dön
téshozatal módjáról, az ügyvitelről és egyéb —  az in
tézmény élete és munkája szempontjából jelentős kér
désekre vonatkozóan.”

A 4. bekezdésben törlendő a: „tanács összetétele” 
kifejezés.

3. cikk

A  16. cikk 2. bekezdésében: „a munka tanács és 
tanács” kifejezés helyébe: „az irányító szerv” k ifeje
zés kerül.

Az 5. bekezdésben: „és a titkár kinevezése”  kife
jezés törlendő.

4. cikk

A  20. cikk a következő szövegre módosul:
_ „A  főiskolai intézmények irányítása az intézmények 

irányítását szabályozó általános előírások és a jelen 
törvény rendelkezései alapján történik.”

5. cikk

A  21. cikk a következő szövegre módosul:
„A  főiskolai intézmény meghatározott ügyeinek 

irányításáról döntenek, illetve részt vesznek az ala
pító és más érdekelt szervezetek és szervek képvise
lői is (a további szövegben: a társadalmi közösség 
képviselői).

A  főiskolai intézmény statútuma megállapítja, 
hogy mely szervezetek és szervek nevezik ki illetve 
delegálják a társadalmi közösségnek a jelen cikk 2. 
bekezdésében foglalt képviselőit, a képviselők számát, 
valamint azt, hogy a főiskolai intézmény mely irá
nyító szerveinek munkájában vesznek részt.

A  társadalmi közösség képviselői a főiskolai intéz
mény irányító szervében részt vesznek:

1) az intézmény statútumának meghozatalában,
2) az intézmény fejlesztési terveinek és program

jainak meghozatalában,
3) az intézmény oktatóira és munkatársaira, to

vábbá az összetételében lévő társult munka szerve
zeteinek tudományos dolgozóira vonatkozó pályáza
tok kiírásában és megválasztásuk megerősítésében,

4) más főiskolai intézményekkel, munka, és egyéb 
szervezetekkel és szervekkel való együttműködésre 
vonatkozó kérdések megvitatásában,

5) a káderpolitikával és a fiatal tudományos-, mű
vészeti-, és oktatókáder képzésével kapcsolatos kér
dések megvitatásában,

6) az oktató- és tudományos munka kérdéseinek 
megvitatásában,

7) az intézmény évi jelentésének elfogadásában és
8) a törvénnyel összhangban a tevékenység meg

változtatására vagy kibővítésére, más főiskolai intéz
ménybe vagy szervezetbe való beolvadásra vagy be
kapcsolódásra, az intézmény egy részének önálló mun
kaszervezetbe való különválására és egyéb, a főiskolai 
intézmény státuszát érintő kérdésekre vonatkozó dön
tésekben, és

9) döntenek a főiskolai intézmény statútuma által 
meghatározott egyéb ügyekkel kapcsolatban.”

6. cikk

A  21. cikk után a következő szövegű új, 21a cikk’ 
kerül:

„A z egyetemi kar, a főiskola és a művészeti aka
démia dékánjának és prodékánjának, illetve a felső
fokú iskola igazgatójának választásában részt vesznek 
a főiskolai intézmény tanárai, egyetemi hallgatói, 
munkatársai és egyéb dolgozói.

A  dékán és prodékán, illetve az igazgató választá
sával kapcsolatos eljárást és módozatot a főiskolai in
tézmény statútuma írja elő.”

7. cikk

Az „a) A  főiskolai intézmény munkatanácsa, b) A  
főiskolai intézmény tanácsa, c) Dékán — igazgató, d) 
Az évek, ágazatok és csoportok tanácsai, e) A főisko
lai intézmény szkupstinája” alcímek, valamint a 22— 
35. cikkek törlendők.

8. cikk

A  42. cikk 2. bekezdése a következő szövegre mó
dosul:

„A z egyetem, illetve a művészeti akadémia statú
tuma előírja a rektor és prorektor választásával kap
csolatos eljárást és módozatot.”

9. cikk

A „3. Közös rendelkezések” alcím és a 47—54. cik
kek törlendők. ____.__ _



10. cikk

A  főiskolai rendszert szabályozó törvény valam eny- 
nyi rendelkezésében az „egység” kifejezés helyettesí
tendő „a társult munka szervezete” kifejezés m egfe
lelő nyelvtani alakjával, a „tanácsi, „az intézmény ta
nácsa” vagy „a főiskolai intézmény tanácsa”  k ifeje
zések pedig helyettesítendők „a főiskolai intézmény 
statútumában meghatározott szerv”  kifejezéssel.

11. cikk

A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való közzétételtől számított 
nyolcadik napon lép életbe.
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A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 197. 
cikkének 2. bekezdése alapján kihirdetem a következő

U K A  Z -t

A  SZERB SZOCIALISTA K ÖZTÁRSASÁG 
NÉPVÉDELMI TANÁCSÁNAK M EGALAKÍTÁSÁRA 

VONATKOZÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 
NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  Szerb Szocialista Köztársaság Népvédelmi Taná
csának megalakítására vonatkozó törvényt, amelyet a 
Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina a Köztársa
sági Tanács 1969. július 10-én és a Politikai-Szerve
zési Tanács 1969. július 10-én tartott ülésén elfoga
dott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

K SZ 150. szám 
1969. július 11.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié,
a Szkupstina elnöke

A  SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG 
NÉPVÉDELMI TAN ÁCSÁNAK M EGALAKÍTÁSÁRA 

VONATKOZÓ

T Ö R V É N Y

1. cikk

A  jelen törvénnyel megalakul a Szerb Szocialista 
Köztársaság Népvédelmi Tanácsa (a további szöveg
ben: Tanács).

2. cikk

A  Tanács meghatározza a védelmi tervek és elő
készületek alapjait: összpontosítja és megszervezi a 
védelmi tervek és előkészületek egybehangolását és 
gondoskodik ezen tervek illetve előkészületek keresz
tülviteléről, valamint a védelemre szolgáló összes 
erők és források mozgósításáról; meghatározza a hadi
terveket valamint az emberi erő és az eszközök be
osztásával kapcsolatos kritériumokat és normatívákat, 
továbbá ellátja a törvényben előírt egyéb népvédelmi 
ügyekkel kapcsolatos teendőket.

3. cikk

A Tanács véleményeket és javaslatokat terjeszt a 
Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina elé, annak 
megkeresésére vagy saját kezdeményezéséből, a köz
társaság nép védelmi érdekeit érintő kérdésekről.

4. cikk

A  Tanácsnak van elnöke, meghatározott számú 
tagja és titkára.

A  Köztársasági Végrehajtó Tanács elnöke egyben 
elnöke a Tanácsnak is.

A  Tanács tagjait a Szerb Szocialista Köztársasági 
Szkupstina nevezi ki a köztársasági és tartományi 
képviselők és funkcionáriusok, valamint társadalmi- 
politikai dolgozók és katonai elöljárók soraiból.

A  köztársasági nép védelmi titkár hivatalból tagja 
és titkára a Tanácsnak.

A Tanács tagjait négy évre nevezik ki azzal, hogy 
újra kinevezhetők.

5. cikk

A  Tanács üléseit az elnök hívja össze, elnököl azo
kon és vezeti a Tanács ténykedését.

A  Tanács elnökét távollétében az elnök javaslatára 
a Tanács által kijelölt tanácstag helyettesíti.

6. cikk

A  Tanács meghozza ügyviteli szabályzatát.

7. cikk

A  hatáskörébe tartozó egyes kérdések tanulmányo
zására és ezen kérdésekkel kapcsolatos javaslatok ki
dolgozására, előkészítésére, a Tanács szakbizottságo
kat alakíthat. A  bizottság munkáját a Tanács által 
kijelölt tanácstag irányítja.

8. cikk

A Köztársasági Népvédelmi Titkárság szakszolgá
latokat végez a Tanács szükségleteire. Más köztársa
sági közigazgatási szervek és szervezetek, amelyek a 
köztársaság érdekeit érintő ügyeket intézik, hatáskö
rük keretében, előkészítik a Tanács működéséhez 
szükséges anyagot.

9. cikk

A  Tanács határozatait, záradékait és irányelveit — 
hatáskörük keretében — a Köztársaság érdekeit érin
tő teendőkkel megbízott köztársasági szervek és szer
vezetek hajtják végre, továbbá a társadalmi-politikai 
közösségek szervei a köztársaságban és más munka- 
és egyéb szervezetek.

10. cikk

A  Tanács működéséhez szükséges eszközök a köz- 
társasági költségvetésben biztosítandók a Köztársasá
gi Népvédelmi Titkárság keretében.

11. cikk

A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való közzétételtől számított 
nyolcadik napon lép hatályba.
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A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 197. 
cikkének 2. bekezdése alapján kihirdetem a következő

U K  A  Z -t

A  KÖZÖS FO GYASZTÁSI ESZKÖZÖK UTÁNI 
JÁRULÉKOT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY KIEGÉSZÍ

TÉSÉRE VONATKOZÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 
NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  közös fogyasztási eszközök utáni járulékot sza
bályozó törvény kiegészítésére vonatkozó törvényt, 
amelyet a Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina 
a Köztársasági Tanács 1969. július 10-én és a Gazda
sági Tanács 1969. július 10-én tartott ülésén elfoga
dott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 151. szám 
1969. július 11.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié,
a Szkupstina elnöke

A  KÖZÖS FO GYASZTÁSI ESZKÖZÖK UTÁNI 
JÁRULÉKOT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY KIEGÉSZÍ

TÉSÉRE VONATKOZÓ

T Ö R V É N Y

1. cikk
A  közös fogyasztási eszközök utáni járulékot sza

bályozó törvény (SZSZK Hív. Közi. 8/68 és 53/68 sz.) 
7. cikkében az 1. bekezdés végén a pont törlendő és 
a következő szöveg írandó be: . . .  „valamint az elemi 
csapások következményeinek elhárítására, beszámítva 
azokat a segélyeket is, amelyeket e célra a munka- 
és más szervezeteknek, szerveknek és a polgároknak 
juttatnak” .

2. cikk
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való közzétételtől számított 
nyolcadik napon lép életbe.
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A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 197. 
cikkének 2. bekezdése alapján kihirdetem a k ivetkező

U K A  Z -  t

A  VAKO K  — A HÁBORÚ POLGÁRI ÁLD O ZATAI
— VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYES
SÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

#
A vakok —  a háború polgári áldozatai — védel

méről szóló törvényt, amelyet a Szerb Szocialista 
Köztársasági Szikupstina a Köztársasági Tanács 1969. 
július 10-én és a Népjóléti-Egészségügyi Tanács 1969. 
július 10-én tartott ülésén elfogadott, ezzel érvényes
sé nyilvánítom.

K SZ 152. szám 
1969. július 11.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié
a Szkupstina elnöke

A  VAKOK —  A  HÁBORÜ POLGÁRI ÁLDOZATAI
—  VÉDELMÉRŐL SZÖLÖ

T Ö R V É N Y

1. cikk

A  vakok —  háború polkám áldozatai — akik a 
hadműveleteik (bomba támadások, robbanások) miatti
sebesülés, vagy a fasiszta megszállók és azok szolgái 
részéről történő tettleges bántalmazás következtében 
vesztették el Ütőképességüket (a további szövegben: 
vakok), a jelen törvény rendelkezéseinek értelmében 
valósítják meg védeimezésre való jogaikat.

A  jelen törvény értelmében azok a személyek is 
megvalósíthatják jogaikéit a védelemre, aikilk a há
ború után visszamaradt hadianyag robbanása követ-* 
keztében vesztették öl látóképességüket.

2. cikk

A  jelen törvény értelmében vaknak tekintendő az 
a személy, aki teljes mértékben elvesztette látóké
pességét.

A  jelen ci/kik 1. bekezdésében meghatározott látó
képesség elvesztését a rokrkantbiztosí'tásiról szóló elő
írásokban feltüntetett módon, a kommunális társa* 
dalombiztosító intézet rokkantsági bizottsága álla
pítja mag.

3. eiiklk

A jelen törvény rendelkezéseiben előírt jogot a 
védelemre nem valósíthatja meg az a vak, aki a 
védelemre való jogosultságát más jogalapon való
sítja meg.

4. aiikk

A  vakok oltalmazása felöleli:
1. az alapvető pénzsegélyt,
2. a gondozásra és idegen segítség igénybevéte

lére szoilgáló pótlékot,
3. a gyermekpótlókot,
4. a családtagok után járó pótlékot,
5. az egészségvédelmet,
6. a hivatásos rehabilitációt, és
7. az ortopéd segédeszközöket.
A  jelen cikk 1. bekezdéséből eredő jogok az igény

lés beterjesztése utáni soron következő hónap első 
napjától kezdve illetik meig a vakokat.

5. cikk

Az alapvető pénzsegély összege 300 dinár.

S. cikk

Amennyiben a vak egy hónapnál hosszabb ideig 
tartózkodik, olyan egészségügyi vagy más intézetben, 
ahol teljes ellátása biztosítva van, az alapvető pénz
segély 50 százalékkal csökken.

Amennyiben a vak hat hónapnál hosszabb szabad
ságvesztésbüntetését tölti, a büntetés letöltése alatt 
nem illetik meg a jelen törvényből eredő jogok.

7. cikk

A  gondozásra és idegen támogatás igénybevételére 
szoilgáló pótlék azokat a vakokat illetik meg, akik 
alapvető pénzsegélyben részesülnek.



A  gondozásra és idegen támogatás igénybevéte
lére szolgáló pótlékot, csak azok a személyek kap
hatják meg, akik a pótlékot más alapon nem él
vezi1*.

A  gondozásra és idegen segítség igénybevételéire 
szolgáló pótlék összege 250 dinér.

8. cikk

A  pénzsegélyt élvező vakok jogosultak:
1. gyermekpótlétara, a gyermekpót'lókot szabályo

zó előírásokban megbatározott összegben és felté
telek melltett;

2. minden munkaképtelen családtag után, ez alap
vető pénzsegély 20 százalékát kitevő pótlékra.

E pótlék teljes összege azokat a vakokat illeti 
meg, akiknek háztartásában a mezőgazdaságból ere
dő személyi jövedelem  nem több 120 dinárnál, vagy 
valamely más, egy családtagra eső jövedelem nem 
haladja meg a 150 dinárt.

Amennyiben az illető személy háztartásában m eg
valósított jövedelem  meghaladja a 120, illetve 150 
dinért, de kevesebb 250 dinárnál, vagy amennyiben 
e két alapon megvalósított jövedelem  személyenként 
nem haladja meg a havi 250 dinárt, a pótlék összege, 
a családtagonként megvalósított jövedelem  és a 250 
dinár közötti különbség összegében határozandó meg;

3. egészségvédelemre, a betegbiztosítást szabályo
zó alaptörvényben előírt keretek között és módon;

4. hivatásos rehabilitációra, a rokkantbiztosítási 
alaptörvényben meghatározott f  elitét eleik mellett és 
módon;

5. ortopéd segédeszközökre, olyan módon és olyan 
feltételiek mellett, amelyeket a Köztársasági Egészség« 
ügyi és NépjólétpolMilkai Titkárság íir m ajd élő.

9. cikk
\

A  pénzsegélyben részesülő vakok kötelesek az il
letékes szerveknek bejelenteni, minden olyan vál
tozást, amely befolyásolja ezen jog megvalósításét és 
annak keretét.

A  bejelentés a változás beálltától számított 30 na
pon beilüil terjesztendő be.

10. cikk

A  jelen törvényből eredő jogok megvalósításéra 
szükséges eszközök a köztársasági költségvetésben 
biztosítandók.

11. aiíkfc

A  jelen törvényből eredő jogok a vakok megke
resésére valósulnak meg.

A  vakok megkeresésére, első fokon a népjóléti 
központ határoz, azokban a községekben pedig, ame
lyeknél nem működik ilyen központ, a népjóléti 
ügyekben illetékes községi közigazgatási szerv dönt.

Az első fokú határozat ellen, másodfokon, a köz
ségi szkupstina nópj életvédelmi ügyökben illetékes 
tanácsa dönt.

12. cikk

A  vakok mentesek a jelen • törvényből eredő jo 
gok megvalósításéval kapcsolatos eljárási költségek 
viselésétől.

13. cikk

A  jelen törvényből eredő jogokat nem élvezhetik 
azok a személyek, akik az ellenséges alakulatok ak
tív tagjai és segítői voltaik. _____________ _ , ,

14. cikk

A  jelen törvény rendelkezései a köztársaság te
rületén alkalmazandók, az autonóm tairtományok ki
vételével.

15. cikk

A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való kibir dietéstől számított 
nyolcadik napon lép életbe.
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A Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 197. 
cikkének 2. bekezdése alapján kihirdetem e következő

U K A  Z - t

A Z  INGATLANOK ÉS AZ INGATLANOKKAL K A P 
CSOLATOS JOGOK UTÁNI FORGALM I ADÖT SZA
BÁLYZÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS KIEGÉ

SZÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 
NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

Az ingatlanok és ingatlanokkal kapcsolatos jogok 
utáni forgalmi adót szabályozó törvény módosításai
ról és kiegészítéseiről szóló törvényt, amelyet a Szerb 
Szocialista Köztársasági Szkupstina a Köztársasági 
Tanács 1969. július 10-én és a Gazdasági Tanács 1969. 
július 10-én tartott ülésén elfogadott, ezzel érvényes
sé nyilvánítom.

KSZ Í53. szám 
1969. júliius 11.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié
a Szkupstina elnöke

A Z INGATLANOK ÉS A Z  INGATLANOKKAL K AP
CSOLATOS JOGOK UTÁNI FORGALMI ADÖT SZA
BÁLYOZÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS K I
EGÉSZÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ

T Ö R V É N Y

1. cikk

A z ingatlanak és jogok utáni forgalmi adót sza
bályozó törvény (SZSZK 32/68 sz. Hiv. Közi.) 6. cikke 
1. bekezdéséneik 2. pontja a következő szövegre mó
dosul:

„2. . . .  a kisajátított ingatlan tulajdonosa ezen 
ingatlan után” .

A  2. pont uitán a következő szövegű új 3. pont 
kerül:

„3. A  harmadik személy azon ingatlan után, ame
lyet a kisajátított ingatlan tulajdonosának adott el, 
a kisajátított ingatlan utáni térítmény _ kifizetésétől 
számított egy éven belül, éspedig a kisajátított ingat
lanért megállapítoitit térítmény összegéig.”

A  jelenlegi 3. pont 4. ponttá változik.

2. cikk

A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való közzétételtől számított 
nyolcadik napon lép életbe.



T A R T  A L O M :

351. A szerb Szocialista Köztársaság 1969. évi költségvetési törvényének kiegészítéséről szóló törvény 817
352. A köztársasági bevételeket és járulékokat, illetve a meghatározott önigazgatási szervezeteket meg

illető térítményeket kivető és beszedő községi közigazgatási szervek ténykedésére szükséges biz
tosítását szabályozó törvény — — — — — — — — — — — — —  — —  — — 817

353. Az állambiztonsági szolgálat ténykedése feletti ellenőrzést gyakorló bizottságra vonatkozó
tö r v é n y --------— —  — —  — — — — —  —  — — — — — — — — —  — —  818

354. A városokban és város jellegű településeken az építkezési telkek meghatározására vonatkozó
törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény — —  —  — —  —  — — —  —  819

355. A  társadalmi-szolgálat ténykedését végző munkaszervezetek könyvvitelére vonatkozó törvény —  820
356. A főiskolai rendszert szabályozó törvény módosít ásairól és kiegészítéseiről szóló törvény —  —  828
357. A  Szerb Szocialista Köztársaság Népvédelmi Tanácsának megalakítására vonatkozó törvény —  829

. 358. A  közös fogyasztási eszközök utáni járulékot szabályozó törvény kiegészítésére vonatkozó törvény 830
359. A  vakok — a háború polgári áldozatai — védelm éről szóló törvény —  — —  — — —  —  830
360. Az ingatlanok és az ingatlanokkal kapcsolatos iogok  utáni forgalmi adót szabályozó törvény m ó

dosításánál és kiegészítéseiről szóló törvény — — —  —  — — — —  —  — — —  —  831

K iadja: a Köztársasági Közigazgatási Intézet, Bcograd, N em anjina 22. A szerkesztőség telefon ja : 23-178 és 27-716, az 
előfizetési és hirdetési osztály telefon ja : 24-141/720. Folyószám la: 608-636-162-10, postafiúk 2S1. Felelős szerkesztő: LjubiSa

Zaric, Beograd, Nemanjina 22.
„Fórum ”  nyom da — Növi Sad


