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C4n a jelen törvény 2. és 3. oikkében előirányzott rendel
kezéseket.

5. Cikk
A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 197. A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság

cikkének 2. bekezdése alapján kiadom a következő Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon lép

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T
hatályba.

A  MEGHATÁROZOTT f e r t ő z ő  b e t e g s é g e k  
LEKÜZDÉSÉT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNYT 

MÖDOSÍTÖ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 
NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  meghatározott fertőző betegségek leküzdését 
szabályozó törvényt módosító törvényt, amelyet a 
Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinája a Köztár
sasági Tanács 1969. december 28-án, és a Népjóléti- 
Egészségügyi Tanács 1969, december 29-én tartott ülé
sén elfogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 219. szám 
1969. december 30.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

A  MEGHATÁROZOTT FERTŐZŐ BETEGSÉGEK 
LEKÜZDÉSÉT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. Cikk
A  meghatározott fertőző betegségek leküzdését 

szabályozó törvény (SZSZK 46/68. sz. Hiv. Közi.) 4. 
cikkének 2. bekezdése a következőképpen módosul:

„A  köztársasági, illetve tartományi egészségügyi 
központ kidolgozza a jelen törvény 2. cikkében előírt 
intézkedések végrehajtásával kapcsolatos programot 
és terveket és szakmai-metodológiai utasításokat ad 
ki azok teljesítésére.”

2. Cikk
Az 5. cikkben a „köztársasági” szó után, „illetve 

tartományi” kifejezés következik.

3. Cikk
A  8. cikk a következőképpen módosul:
„A  jelen törvényben előírt intézkedések végre

hajtására szükséges eszközöket a köztársaság, illetve 
tartomány biztosítja, amelynek közege meghozta az 
intézkedéseket és előírta a meghatározott fertőző be
tegségek leküzdésének módját.”

4. Cikk
A  14. cikk módosul és így hangzik:
„A z egészségügyek intézésére illetékes köztársa

sági, illetve tartományi szerv, összhangban a köztár
sasági, illetve - tartományi végrehajtó tanáccsal, kije
löli azokat a területeket, amelyeken végre kell hajtani

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

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG  
1970 JANUÁRJÁBAN VÉGZENDŐ IDEIGLENES 

FINANSZÍROZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY 
ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  Szerb Szocialista Köztársaság 1970 januárjában 
végzendő ideiglenes finanszírozásáról szóló törvényt, 
amelyet a Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinája 
a Köztársasági Tanács 1969. december 28-án, és a 
Politikai-Szervezési Tanács 1969. december 27-én tar
tott ülésén elfogadott ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 220. szám 
1969. december 30.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

A SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG  
IDEIGLENES FINANSZÍROZÁSÁRÓL 

1970 JANUÁRJÁBAN

1. Cikk
A  Szerb Szocialista Köztársaság 1970. évi költ

ségvetésének meghozataláig (köztársasági költségve
tés), de legtovább 1970. január 31-éig a jelen törvény 
rendelkezései és az előirányzott havi tervezet szerint 
ideiglenes finanszírozás végzendő.

Az 1. bekezdésben említett havi terv tartalmazza 
azon feladatok és ügyletek ellátásának finanszírozá
sára szükséges eszközöket, amelyeket az alkotmány és 
külön törvény értelmében a Köztársasági költségve
tésben kell biztosítani.

2. Cikk
A  jelen törvény 1. cikkének 2. bekezdésében em

lített feladatok és ügyletek finanszírozására globális 
eszközöket (kiadásokat) engedélyeznek 112 954 000 di
nárt kitevő összegig.

3. Cikk
Az ideiglenes finanszírozásra szolgáló eszközök a 

havi tervben osztandók el az 1969. évi köztársasági 
költségvetésben biztosított eszközökkel arányosan, de



legfeljebb az eszközöknek tizenketted részét kitevő 
összegben.

Az eszközök összegét és elosztását a havi tervben 
a Köztársasági Pénzügyi Titkárság határozza meg a 
jelen törvény és a társadalmi-politikai közösségek 
ideiglenes finanszírozására vonatkozó általános elő
írások rendelkezéseivel összhangban.

4. Cikk
A  köztársasági költségvetésből finanszírozandó 

köztársasági közigazgatási szervek, bíróságok és köz- 
vádlóságok, valamint a Köztársasági Közjogvédőség, s 
a Köztársasági Szkupstina és a Köztársasági Végre
hajtó Tanács szakszolgálatainak rendes tevékenysé
gére szükséges havi tervben előirányzott eszközöket 
az említett szervek, illetve szolgálatok az 1970 ja
nuárra vonatkozó ideiglenes pénzügyi tervben oszt
ják el.

5. Cikk
Az ideiglenes finanszírozás alatt megvalósított be

vételek és eszközölt kiadások az 1970-es köztársasági 
költségvetés szerves részét képezik.

6. Cikk
A  devizáknak egyes igénylőkre való elosztását sza

bályozó határozatban kijelölt devizaigénylők (SZSZK 
20/69. sz. Hiv. Közi.) az ideiglenes finanszírozás idő
szakában az említett Határozattal egyes rendeltetési 
célokra megállapított összegnek legfeljebb tizenketted 
részét vehetik igénybe.

A  Köztársasági Pénzügyi Titkárság elszámolja az 
igénylőknek az ezen cikk 1. bekezdésében előírt de
vizákat.

7. Cikk
A  Szerb Szocialista Köztársaság 1969. évi költ

ségvetési törvényének, valamint a devizák egyes 
igénylőkre való elosztását szabályozó Határozatnak a 
Köztársasági Végrehajtó Tanács és egyéb szervek fe l
hatalmazására vonatkozó rendelkezései az ideiglenes 
finanszírozás tartama alatt is alkalmazandók.

8. Cikk
A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon 
lép hatályba azzal, hogy 1970. január 1-étől alkalma
zandó.
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A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 197. 
cikkének 2. bekezdése alapján kiadom a következő

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A ROKKANTSÁGI ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÖZ- 
TÁRSASÁGI KÖZÖSSÉGÉNEK ÉS ALAPJÁNAK  

ÁTSZERVEZÉSÉRŐL SZÖLÖ TÖRVÉNY 
ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  rokkantsági és nyugdíjbiztosítás köztársasági 
közösségének és alapjának átszervezéséről szóló tör
vényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztársaság 
Szkupstinája a Köztársasági Tanács 1969. december
28-án és a Népjóléti-Egészségügyi Tanács 1969. de
cember 29-én tartott ülésén elfogadott, ezzel érvé
nyessé nyilvánítom.

KSZ 221. szám
1969. december 30.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié, s. k.
•  Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

A ROKKANTSÁGI ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÖZ
TÁRSASÁGI KÖZÖSSÉGÉNEK ÉS ALAPJÁNAK  

ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

1. Cikk
A dolgozók társadalombiztosításának köztársasági 

közössége, amely a társadalombiztosítás szervezéséről 
és finanszírozásáról szóló alaptörvénnyel alakult meg, 
a Szerb Szocialista Köztársaságnak az autonóm tar
tományokon kívüli területén a társadalombiztosítás 
köztársasági közösségeként folytatja tevékenységét (a 
további szövegben: köztársasági közösség).

A  köztársasági közösséget a Köztársaságnak az 
autonóm tartományokon kívüli területén levő társa
dalombiztosítási kommunális közösségek alkotják.

A köztársasági közösség Belgrádban székel.

2. Cikk
A  társadalombiztosítási tartományi közösséget az 

autonóm tartomány területén levő társadalombiztosí
tási kommunális közösségek képezik.

3. Cikk
A  jelen törvény 1. és 2. cikkében említett közös

ségek rendelkeznek rokkantsági és nyugdíjbiztosítási, 
valamint egyéb alapokkal, összhangban a társadalom
biztosítás szervezéséről és finanszírozásáról szóló alap
törvény rendelkezéseivel.

4. Cikk
A  jelenlegi társadalombiztosítási köztársasági kö

zösség a rokkantsági és nyugdíjbiztosítási_ alapjának 
tartalékeszközei felosztandók a jelen törvény 3. cik
kében említett megfelelő alapokra az ezen törvény 1. 
és 2. cikkében felsorolt közösségek területein 1963. 
január elseje és 1969. december 31-e közötti időszak
ban megvalósított bevételiek arányában.

Az alap tartalékeszközei alatt az előző bekezdés 
értelmében a rokkantsági és nyugdíjbiztosítási alap 
követelései is értendők 1969. december 31-ével bezá
rólag.

5. Cikk
Az eszközök, jogok és kötelezettségek egyes ala

pokra való felosztását, az előző bekezdésben foglalt 
mércék szerint, bizottság végzi, amelybe minden tár
sadalombiztosítási közösség 2—2 tagot nevez ki.

6. Cikk
A társadalombiztosítási köztársasági közösség je

lenleg érvényben levő általános aktusai a rokkantsági 
és nyugdíjbiztosítás alkalmazásáról, valamint a ma
gánszektorban tevékenykedők nyugdíjbiztosításáról 
1969 végéig kötött szerződések az autonóm tartomá
nyok kerületén a jelen törvény hatálybalépése után 
is alkalmazandók megfelelő általános aktusok megho
zataláig, illetőleg szerződések megkötéséig.

7. Cikk
A  rokkantsági és nyugdíjbiztosításnak a társada

lombiztosítási köztársasági közösség szkupstinája által 
jóváhagyott járulékkulcsa alkalmazandó a Köztársa
ság egész területén mindaddig, míg az autonóm tarto
mányok nem hozzák meg megfelelő határozataikat.

8. Cikk
Az előírások, amelyek szabályozzák a társadalom- 

biztosítási köztársasági közösségek között az eszközök 
refundálását, alkalmazandók a köztársasági közösség 
és a tartományi közösségek közötti viszony rendezését 
illetően is a Köztársaság területén.

Az előző bekezdésben említett közösségek a többi 
szocialista köztársaságok közösségeivel a tételes elő
írások szerint rendezik kölcsönös viszonyaikat.



9. Cikk
1970. január 1-től a nyugdíjak és rokkantsági il

letmények folyósítása és egyéb kötelezettségek tel
jesítése azon társadalombiztosítási köztársasági, illetve 
tartományi közösségeket terheli, melyek területén volt 
a nyugdíj-, illetve rokkantsági illetmény jogosultjá
nak tartózkodási helye 1969. december 31-én.

10. Cikk
Azon jogosultak nyugdíja és rokkantsági illetmé

nye, akik 1969. december 31-éig más szocialista köz
társaság területére vagy külföldre való átköltözéssel 
megváltoztatták tartózkodási helyüket azon társada
lombiztosítási köztársasági, illetve tartományi közösség 
alapját, terheli, melynek területén volt a jogosult tar
tózkodási helye átköltözéséig.

11. Cikk
Az autonóm tartományok területén élő biztosítot

tak külföldi gyógykezelésére szükséges devizaeszközö
ket 1970. január 1-étől kezdődőleg az autonóm tarto
mányok biztosítják.

12. Cikk
A  társadalombiztosítási köztársasági közösség auto

nóm tartományokból delegált szkupstinai tagjainak 
megbízatása 1970. január elsejével lejár.

13. Cikk
Az 1969 decemberében folyósítandó, de 1970 ja

nuárjára szóló nyugdíjak az illetékes rokkantsági és 
nyugdíjbiztosítási közösségeket, illetve alapokat ter
helik.

14. Cikk
A  köztársasági és tartományi közösségek, illetve 

az illetékes társadalombiztosító intézetek az egymást 
kölcsönösen érintő ügyek intézésének módját egyez
ményes úton állapítják meg.

Az előző bekezdésben említett egyezménnyel a kö
zös érdekű ügyek intézésére szükséges eszközök is 
biztosítandók.

15. Cikk
A  jelen törvény 4., 5. és 8. cikkében foglalt ren

delkezések az V. Alkotmányfüggelék 4. bekezdése 5. 
pontjának értelmében a Köztársaság egész területén 
egységesen alkalmazandó.

16. Cikk
A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni nap lép 
életbe azzal, hogy 1970. január 1-étől alkalmazandó.
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A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 197, 
cikkének 2. bekezdése alapján kiadom a következő

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A MAGANKISIPAROSOK £S MAGANVENDÉG- 
l A t ó k  r o k k a n t s á g i  ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍ

TÁSÁRÓL SZŐLŐ TÖRVÉNYT MŐDOSlTÖ 
ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 

NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  magánkisiparosok és magánvendéglátók rok
kantsági és nyugdíjbiztosításáról szóló törvényt mó
dosító és kiegészítő törvényt, amelyet a Szerb Szo
cialista Köztársaság Szkupstinája a Kfetársasági Ta

nács 1969. december 28-án, és a Népjóléti-Egészség
ügyi Tanács 1969. december 29-én tartott ülésén el
fogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 222. szám 
1969. december 30.
B eo  g r a d

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstioa elnöke

A MAGANKISIPAROSOK ÉS MAGÁNVENDÉG- 
LATÖK ROKKANTSÁGI ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍ

TÁSÁRÓL SZŐLŐ TÖRVÉNYT MÓDOSÍTÓ ÉS 
KIEGÉSZÍTŐ

i
T Ö R V É N Y

1. Cikk
A  magánkisiparosak és maigánvendiéglátók rok

kantsági és nyugdíjbiztosításáról szóló törvény (SZSZK 
12/68, sz. H ív . Közi.) 3. cikkében a „köztársaság” szó 
után „az autonóm tartományokon kívül” kifejezés kö
vetkezik, a mondat végén a pont törlendő és „illetve 
az autonóm tartományok közösségei (a további szö
vegben: közösségek)” kifejezés következik

2. Cikk
A  7. cikk a következőképpen módosul:
„A  köztársasági közösséget a köztársaságnak az 

autonóm tartományokon kívüli területén, a tartományi 
közösséget pedig az autonóm tartomány területén élő 
biztosítottak képezik” .

3. Cikk
A  11. cikk 2. bekezdésében az „év” után pont kö

vetkezik, a további szöveg törlendő.

4. Cikk
A  20. cikk 1. bekezdése után két új 2. és 3. be

kezdés következik, amely így hangzik:
„A  jelen törvény rendelkezéseiben foglalt rok

kantsági és nyugdíjbiztosításból eredő jogokat azok 
a biztosítottak valósíthatják meg, akik 1965. január 
1 után legalább öt évig űztek magánkisipari és ma
gán vendéglátóipari tevékenységet és a jelen törvény 
rendelkezései szerint fizették az előírt járulékot.

Eltérően az ezen cikk 2. bekezdésében foglalt ren
delkezéstől, azok a biztosítottak, akik az 1600 vagy 
1800 dinárt kitevő biztosítási alapot választották az 
említett alapul szolgáló összeg szerint a rokkantsági, 
illetve öregségi nyugdíjjogosultságot csak akkor való
síthatják meg, ha 1965. január 1-étől számítva az em
lített alap után legalább hat évig fizették a járulé
kot.”

Az eddigi 2. bekezdésből 4. bekezdés lesz azzal, 
hogy „az előző bekezdésből” kifejezés helyébe „az ezen 
cikk 1. bekezdéséből” kifejezés kerül.

5. Cikk
A  33. cikk módosul és így hangzik:
„A  biztosítottak jogainak megvalósítására szüksé

ges eszközök a járulékokból és a jelen törvényben és 
a közösség statútumában előírt egyéb bevételekből 
alakulnak.

A  biztosított köteles a rokkantsági és nyugdíjbiz
tosítási járulékot három hónapot meg nem haladó 
időszakokban befizetni.

Ha a biztosított az esedékes járulékot három hó
napon belül nem fizeti ki, az esedékes járulék besze
dése a társadalmi-politikai közösségeket megillető já
rulék beszedését szabályozó előírások szerint eszköz- 
lendő.

A  biztosított, illetve családtagjai nem élhetnek a 
rokkantsági és nyugdíjbiztosításból eredő_ jogokkal, ha 
nem fizette be az összes esedékes járulékot.”



6. Cikk
A  36. cikk után egy új, 36a. cikk következik, 

amely így hangsaik:
„A  rendes, rendkívüli és pótjárulék beszedését a 

biztosítottól az illetékes községi közigazgatási szerv 
végzi.

Az ezen cikk 1. bekezdésében említett járulék be
szedése a társadalmi-politikai közösségek járulékainak 
beszedését szabályozó előírások szerint történik.”

7. Cikk
A  37. cikk módosul és így hangzik:
„A  közösségek a járulékokból és egyéb bevéte

lekből eredő eszközökből külön biztosítási alapokat 
létesítenek”.

8. Cikk
A  46. cikk után három új, 46a., 46b, és 46c. cikk 

következik, amely így hangzik:

„46a. Cikk
A  köztársasági közösség jelenlegi alapjának esz

közei, jogai és kötelezettségei olyan arányban osztan- 
dók fel a megfelelő alapokra, ahogyan az alapok által 
felölelt területen 1965. január 1 és 1969. december 31 
közötti időszakban megvalósították a kiadások feletti 
többletbevételt.

Az eszközök, jogok és kötelezettségek egyes ala
pokra való felosztásának elszámolása az ezen cikk 1. 
bekezdésében foglalt mércék szerint bizottság végzi, 
amelybe minden közösség legkésőbb 1970. április 30-ig 
három-három tagot nevez ki.

46b. Cikk
Az 1969 decemberében kifizetésre kerülő 1970 ja

nuári nyugdíjak és az egészségbiztosítással kapcsola
tos térítmények a megfelelő közösség alapját terhelik.

46c. Cikk
A  magánkisiparosok és magánvendéglátók je

lenlegi rokkantsági és nyugdíjbiztosítási köztársasági 
közössége azonos elnevezés alatt folytatja tevékeny
ségét.

A  jelen törvény hatálybalépésével megszűnik a 
köztársasági közösség szkupstinája autonóm tartomá
nyok területén választott tagjainak megbízatása.”

9. Cikk
A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetése utáni napon 
lép hatályba azzal, hogy 1970. január 1-étől alkalma
zandó.
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A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 197. 
Cikkének 2. bekezdése alapján kiadom a következő

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T
AZ OKTATÁS ÉS NEVELÉS FINANSZÍROZÁSÁRÓL 

ÉS A MŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGEKRŐL SZÓLÓ 
TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL
Az oktatás és nevelés finanszírozásáról és a mű

velődési közösségekről szóló törvényt, amelyet a Szerb 
Szocialista Köztársaság Szkupstinája a Köztársasági 
Tanács 1969. december 28-án, és az Oktatási-Kultúr- 
tigyi Tanács 1969. december 26-án tartott ülésén el
fogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.
KSZ 223. szám 
1969. december 30.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

AZ  O KTATÁS ÉS NEVELÉS FINANSZÍROZÁSÁRÓL 
ÉS A  MŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGEKRŐL SZÖLÓ

TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ

T Ö R V É N Y

1. Cikk
A  művelődés és nevelés finanszírozásáról és a 

művelődési közösségekről szóló törvény (SZSZK 53/66, 
33/67, 54/67, 14/68, 53/68 és 20/69 sz. Hiv. Közi.) 34. 
cikke a következőképpen módosul:

„A  köztársasági művelődési járulék a járulék 
alapjául szolgáló eszközből fizetendő, a következő 
módon:

— a munkaviszonyból eredő személyi jövedelem 
után 1,6%-os kulcs szerint;

— a mezőgazdasági tevékenységből eredő szemé
lyi jövedelem után 4,2%-os kulcs szerint;

—  a magánkisipari és egyéb gazdasági tevékeny
ségből, valamint az önálló értelmiségi szolgáltatások
ból eredő személyi jövedelem után 1,9%-os kulcs sze
rint.

A  szerzői jogból, találmányokból és műszaki fe j
lesztésből eredő köztársasági járulék eszközeiből 10% 
lekülönítendő a művelődés és nevelés finanszírozá
sára.

A  Köztársaságnak a Köztársaság területén meg
valósított szövetségi kiskereskedelmi forgalmi adóban 
való részesedéséből az oktatás és nevelés finanszíro
zására 5% lekülönítendő.”

2. Cikk
A  39. cikk 4. bekezdésében a „11,8” ■százalék he

lyébe „13,8” százalék kerül.

3. Cikk
A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon 
lép hatályba azzal, hogy 1970. január 1-től alkalma
zandó.
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A Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 197. 
cikkének 2. bekezdése alapján kiadom a következő

e l n ö k i  r e n d e l e t e t  

A  t á r s a d a l m i -p o l i t i k a i  k ö z ö s s é g e k
FINANSZÍROZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT 

MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÖRVÉNY 
ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  társadalmi-politikai közösségek finanszírozásá
ról szóló törvényt módosító és kiegészítő törvényt, 
amelyet a Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinája 
a Köztársasági Tanács 1969. december 29-én és a 
Politikai-Szervezési Tanács 1969. december 30-án tar
tott ülésén elfogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 224. szám 
1969. december 30.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié, i. k.
i__ <?, a Szkupstina elnöke



A  t á r s a d a l m i -p o l i t i k a i  k ö z ö s s e g e k

FINANSZÍROZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT 
MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ

T Ö R V É N Y

1. Cikk

A  társadalmi-politikai közösségek finanszírozását 
szabályozó törvény (SZSZK 8/65 sz. Hiv. Közi.) 2. cik
kének 2. bekezdése módosul és így hangzik:

„A z autonóm tartományok meghatározzák saját 
bevételeiket azokból a bevételi forrásokból és bevétel
nemekből, amelyeket a társadalmi-politikai közössé
gek finanszírozását szabályozó alaptörvény 34. cikke 
(J SZSZK 31/64, 28/66,1/67 54/67 és 30/68 számú Hiv. Lap) 
és az együttes fogyasztási eszközök utáni járulékot 
szabályozó alaptörvény (JSZSZK 54/67 sz. Hiv. Lap)
1. cikkének 1. bekezdésében foglalt rendelkezései a 
köztársaság bevételforrásaiként írnak elő.

2. Cikk

A z autonóm tartományok finanszírozásáról szóló
IV. fejezetben a 22—25-ig cikk törlendő.

3. Cikk

A  62. cikk a következőképpen módosul:
„A  köztársasági költségvetés biztosítja az eszkö

zöket a Köztársaság egész területén végzendő felada
tok és ügyek finanszírozására, továbbá a Köztár
saságnak az autonóm tartományokon kívüli területére 
előirányzott feladatok és ügyek végzésére.

A  Köztársaság egész területén végzendő feladatok 
és ügyek:

—  a Köztársasági Szkupstina, a Köztársasági Vég
rehajtó Tanács és a Szerb Aikotmányvédő Bíróság 
hatáskörébe tartozó feladatok és ügyek;

— a köztársasági közigazgatási szervek és a Köz
társaság érdekeit érintő ügyek intézésével megbízott 
szervezetek hatáskörébe tartozó feladatok és ügyek 
egy része;

—  póteszközök biztosítása a községek számára;
— a társadalmi-politikai szervezetek dotálása.
A  köztársaság egész területén végzendő feladatok 

és ügyek sorába tartoznak azok a feladatok, illetve 
ügyek is, amelyekre vonatkozóan külön törvény elő
írja vagy elő fogja írni, hogy egységesen végzendők 
a Köztársaság egész területén.

A  jelen cikk 2. és 3. bekezdésében felsorolt fe l
adatok és ügyek finanszírozására szolgáló járulékok 
és adók a Köztársaság egész területén egységes ré
szesedési kulcs szerint valósulnak meg.

Az egyéb feladatok és ügyek finanszírozására szol
gáló járulékok és adók, a Köztársaságnak az autonóm 
tartományokon kívüli területén realizálódnak.”

4. Cikk

A  97. cikk után egy új, következőképpen hangzó 
cikk következik:

„97a. Cikk

A  jelen törvény 2. cikkének 2. bekezdésében és 
62. cikkében foglalt rendelkezések egységesen alkal
mazandók a Köztársaság egész területén.”

5. Cikk

A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon 
lép hatályba, azzal, hogy 1970. január 1-től alkalma
zandó.
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A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 197, 
cikkéinek 2. bekezdése alapján kiadom a következő

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

a  k ö z t á r s a s á g i  k is k e r e s k e d e l m i
FORGALMI ADÓBÓL VALAMINT A  SZÖVETSÉGI 
FORGALMI ADÓ KÖZTÁRSASÁGNAK ÁTENGE

DETT RÉSZÉBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK 
ELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY 
ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  köztársasági kiskereskedelmi forgalmi adóból, 
valamint a szövetségi forgalmi adó köztársaságnak át
engedett részéből származó eszközök elosztásáról szóló 
törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztársaság 
Szkupstinája a Köztársasági Tanács 1969. december
29-én és a Gazdasági Tanács 1969. december 29-én 
tartott ülésén elfogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 225. szám 
1969. december 30.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

A KÖZTÁRSASÁGI KISKERESKEDELMI 
FORGALMI ADÓBÓL, VALAMINT A  SZÖVETSÉGI 
FORGALMI ADÓ KÖZTÁRSASÁGNAK ÁTENGE

DETT RÉSZÉBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK 
ELOSZTÁSÁRÓL

1. Cikk

A  köztársasági kiskereskedelmi forgalmi adóból, 
valamint a köztársaságnak átengedett szövetségi for
galmi adó eszközeinek 9%-ot kitevő részéből a szö
vetségi forgalmi adó egy részének a köztársaságokra 
való átruházását szabályozó törvény értelmében 
(JSZSZK Hiv. Lap 35/65) a Szerb Szocialista Köz
társaság részvételét finanszírozzák a következő be
ruházásokban:

— Duna—Tisza—Duna vízrendszer,
— Beograd—Bar vasútvonal,
—  az adriai autóút kontinentális része,
— a Száva-híd és a Testvériség—Egység autóút- 

nak a Növi Beograd-i Bezanijska Kosa-tól a hídig 
terjedő része,

— a Testvériség—Egység autóútnak a Száva-híd- 
tól a Presernova utcáig terjedő szakasza,

— a víz kártételei elleni védekezés,
—  iskolaügy.

2. Cikk

Az előző cikkben említett eszközök (a további 
szövegben: a Köztársaság eszközei), amelyek 1967. ja
nuár 1-étől 1970. december 31-éig valósulnak meg, az 
egyes objektumokra és rendeltetésekre az eszközök 
beözönlésének százalékarányában oszlanak meg, azzal, 
hogy legmagasabb összegűik nem haladhatja meg & 
következő határokat:



(millió dinárban)

A  beözön Legma
A z objektum neve —i lött gasabb

rendeltetés eszközök % összeg

1 2 3

<— a Duna—Tisza—Duna
vízrendszerre 16,85 123,0

— a Beograd—Bar
vasútvonalra 13,30 97,0

<>— az adriai autóút kon
tinentális részére 13,90 101,48

t— a Száva-hídra és a Testvé
riség—Egység autóútnak a t
Növi Beograd-i Bezanijska
Kosa-tól a hídig terjedő
szakaszára 7,28 53,16

i— a Testvériség—Egység
autóútnak a Száva-hídtól
a Presernova utcáig
terjedő szakaszára 9,59 70,00

*— a víz kártételei elleni
védekezésre 22,79 166,36

*— az iskolaügyre 16,30 119,00

összesen: 100,00 730,00

A  Köztársaság eszközeinek elosztása az egyes ob
jektumokra és rendeltetésekre minden évben az előző 
bekezdésben foglalt százalékok szerint történik, ameny- 
nyiben a jelen törvény nem rendelkezik másképpen.

A  jelen cikk 1. bekezdésében említett összegbe 
beszámítottuk azokat az eszközökéit is, amelyek a 
Skopje újjáépítésére szolgáló járulékhoz szükségesek 
és amelyeket a felhasznált beruházási eszközök után, 
valamint az említett objektumok kiépítésével kapcso
latos hitelekkel járó annuitások törlesztésére fizet
nek be.

3. Cikk
Az autonóm tartomány szkupstinája előírhatja, 

hogy a jelen törvény 2. cikkének 1. bekezdésében em
lített eszközök, amelyeket a tartomány területén levő 
objektumok és rendeltetések finanszírozására irányoz
tak elő, más rendeltetésre is használhatók, azzal a 
feltétellel, hogy a jelen törvény 1. cikkében foglalt 
objektumokra és rendeltetésekre szükséges eszközöket 
más forrásból biztosítják a jelen törvényben megha
tározott összegben, összhangban azon eszközök össze
gével, amelyekkel a Föderáció minden évben részt 
vesz az említett objektumok kiépítésének finanszíro
zásában, valamint a Köztársaságnak a jelen törvény
ben meghatározott kötelezettségei fedezésében.

Az előző bekezdésben említett eszközöket, ame
lyeket más forrásból biztosítanak, a jelen törvényben 
meghatározott összegben és feltételek mellett a mun
kaszervezeteknek juttatják.

4. Cikk
Az adriai autóút kontinentális részének kiépíté

sére, a Száva-híd felépítésére, a Testvériség—Egység 
autóútnak a Növi Beograd-i Bezanijska Kosa-tól a 
hídig terjedő szakaszára, valamint a Testvériség— 
Egység autóútnak a Száva-hídtól a Presernova utcáig 
terjedő szakaszára szolgáló beruházásokra 1966-tól 
1970-ig, nem különítik le a villamosenergetikai ob
jektumok kiépítésének finanszírozására szolgáló esz
közöket.

5. Cikk
Külön köztársasági törvény, vagy a Szerb Szocia

lista Köztársasági Szkupstina más aktusa előírja azo
kat a rendeltetéseket, amelyekre a jelen törvény 1. 
és 2. cikkében foglalt eszközöket használják fel, ame
lyeket a víz kártételei elleni védelemre, valamint a 
művelődésre szolgáló köztársasági eszközök állandó 
forrásaként az iskolaügy szükségleteire osztottak el.

6. Cikk
A  jelen törvény 2. cikkében említett eszközök él

vezőit, valamint az eszközök felhasználási feltételeit 
és módját a Köztársaságnak az egyes objektumok, 
illetve rendeltetések finanszírozásában való részvételét 
szabályozó külön törvények írják elő.

Az előző bekezdésben említett eszközök élvezői 
kötelesek, hogy a jelen törvényben biztosított eszkö
zökből elsősorban a szükséges eszközöket különítsék 
le és hogy határidőn belül befizessék a Skopje újjá
építésére szolgáló járulékot, valamint az említett ob
jektumokra a Köztársaság által felvett, kölcsönök 
utáni esedékes annuitásokat.

7. Cikk
A  Beograd—Bar vasútvonal befejezésére, vala

mint a Duna— Tisza—Duna vízrendszer kiépítésére 
szolgáló eszközök forrásait 1971-ben és 1972-ben utó
lagosan határozzák meg, de legkésőbb 1970 végéig.

8. Cikk
Azokat az eszközöket, amelyeket a’ Köztársaság a 

jelen törvényben biztosít, visszafizetési kötelezettség 
nélkül juttatják az igénylőknek.

Az előző bekezdésben említett eszközök egy ré
szét, amelyet az igénylő azon beruházási kötelezettsé
gek fedezésére használ, amelyeket a tételes előírások 
értelmében visszafizetnek a beruházónak, kivételesen 
köteles visszafizetni a Köztársaságnak, amennyiben 
külön törvény előírja, hogy e célokra a Köztársaság 
biztosítja az eszközöket.

A  jelen cikk 2. bekezdésének rendelkezései nem 
vonatkoznak azon eszközök igénylőire, amelyeket a 
víz kártételei elleni védelemre és az iskolaügy szük
ségleteire irányoztak elő, valamint a szavatolt összeg 
fel nem használt részére.

A  2. bekezdésben említett eszközöket az igénylő 
visszafizeti közvetlenül ezen eszközök visszanyerése 
után.

9. Cikk
Amennyiben az 1970. év leteltével kitűnik, hogy 

a Köztársaság eszközei. 730 millió dinárnál nagyobb 
összegben valósultak még, ezt az eszköztöbbletet tel
jes egészében a víz kártételei elleni védekezésre for
dítják.

.10. Cikk
Amennyiben a jele-n törvény 2. cikkében megha

tározott százalékok szerint a Köztársaság eszközei az 
egyes években nagyobb összegben valósulnak meg, 
mint amennyit a külön törvény értelmében a Köz
társaság köteles biztosítani az egyes évekre, illetve 
nagyobb összegben, mint amennyi a Föderáció által 
juttatott eszközök tömegéhez viszonyítva szükséges az 
illető évben, a Köztársasági Végrehajtó Tanács elren
delheti, hogy a többleteszközöket ideiglenesen a Köz
társaság részvételeként a jelen törvényben előírt más 
objektumok és rendeltetések finanszírozására fordít
sák.

Az eszközöknek az előző bekezdésben meghatá
rozott módon való felhasználását úgy kell intézni, 
hogy 1970 végéig minden objektumra a jelen törvény
2. cikkében meghatározott százalék szerint, illetve a 
legmagasabb összegben biztosítsák az eszközöket.

Az aktust, amellyel a Köztársasági Végrehajtó 
Tanács az eszközök ideiglenes átruházását végzi egyik 
objektumról a másik objektumra, vagy rendeltetésre, 
az eszközök igénylői véleményének előzetes kikérésé
vel hozzák meg.

11. Cikk
A  Köztársasági Pénzügyi Titkárság az eszközök 

igénylőivel történő megegyezés alapján meghatározza, 
hogy mely bankok által történik az egyes objektumok 
illetve rendeltetések finanszírozása.

A  Köztársaság és a bankok közötti viszonyt a Köz
társaság eszközeinek közelebbi felhasználási feltételei



és elosztási módja tekintetében szerződés határozza 
meg, amelyet a Köztársaság nevében a köztársasági 
pénzügyi titkár köt meg.

A  Köztársaság eszközeinek élvezői azok a társa
dalmi-politikai közösségek és munkaszervezetek, ame
lyekre külön törvénnyel átruházták az illető objek
tumok beruházóinak jogait és kötelességeit. Ezeket az 
igénylőket felhatalmazzák, hogy fizetési meghagyáso
kat adjanak a jelen cikk 1. bekezdésében említett 
bankoknak.

A  jelen cikk 2. bekezdésében említett szerződés
ben a köztársasági pénzügyi titkár előírja, hogy a 
jelen törvény 5. cikkében említett külön törvények 
meghozataláig ki adja ki a fizetési meghagyásokat.

12. Cikk
A  jelen törvény az V. Alkotmányfüggelék 5. pont

jának 4. bekezdése értelmében egységesen alkalma
zandó a Köztársaság egész területén.

13. Cikk
1969. december 31-én érvényét veszti a köztársa

sági kiskereskedelmi forgalmi adóból, valamint a Köz
társaságnak a szövetségi kiskereskedelmi forgalmi 
adóban való részesedéséből származó eszközök egy 
részének elosztását szabályozó törvény (SZiSZK Hiv. 
Közi. 9/67 sz. és 53/63 sz.).

14. Cikk
A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon 
lép életbe és 1970. január 1-étől alkalmazandó.
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E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A KÖZTÁRSASÁGI JÁRULÉKOKRÓL ÉS 
ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 

NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  köztársasági járulékokról és adókról szóló tör
vény, amelyet a Szerb Szocialista Köztársaság Szkups
tinája a Köztársasági Tanács 1969. december 29-én, 
és a Gazdasági Tanács 1969. december 30-án tartott 
ülésén elfogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 226. szám 
1959. december 30.B e o g r a d

Dragoslav Markovié, s. k,
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y  
A KÖZTÁRSASÁGI JÁRULÉKOKRÓL 

ÉS ADÓKRÓL

I. ÁLTALÁN O S RENDELKEZÉSEK

1. Cikk
E törvény köztársasági járulékokat és adókat ve

zet be olyan feladatok és ügyek pénzellátása céljából, 
amelyeket az egész Szerb Szocialista Köztársaság (a 
továbbiakban: köztársaság) területén végeznek, vala
mint járulékokat és adókat az olyan feladatok és 
ügyek pénzellátása céljából, amelyeket a Köztársaság 
autonóm tartományokon kívüli területén végeznek.

2. Cikk
Azokat a köztársasági járulékokat és adókat, ame

lyek e törvény rendelkezései szerint a Köztársaság 
összes feladatainak és ügyeinek pénzellátására szol
gálnak, és amelyek a Köztársaság autonóm tartomá
nyokon kívüli területén valósulnak meg, olyan egy
séges kulcs szerint vetik ki és valósítják meg, amely 
a megfelelő járulék- illetve adókulcsok összegét ké
pezik.

II. A  KÖZTÁRSASÁG EGÉSZ TERÜLETÉN 
BEVEZETENDŐ JÁRULÉKOK ÉS ADÓK

3. Cikk
A  Köztársaság egész területén végzendő felada

tok és ügyek pénzellátása céljából a törvény a követ
kező járulékokat és adókat vezeti be:

1) A  munkaviszonyból eredő személyi jövedelem 
utáni járulékot;

2) A  mezőgazdasági tevékenységből eredő szemé
lyi jövedelem utáni járulékot.

E cikk 1. bekezdésében említett feladatok és 
ügyek pénzellátására osztják el a köztársasági kis
kereskedelmi forgalmi adót is (a Szerb SZK Hiv. 
Közi., 53/68 sz.), valamint a szövetségi kiskereskedel
mi forgalmi adó Köztársaságnak juttatott összege egy 
részét is.

Az e cikk 1. és 2. bekezdésében említett járulé
kokat és adókat a Köztársaság egész területére veze
tik be és valósítják meg.

4. Cikk
E törvény 4. cikkében meghatározott személyi jö

vedelem utáni köztársasági járulékot a kötelezettek a 
következő járulékalap szerint fizetik:

a) a munkaviszonyból eredő személyi jövedelem 
utáni járulékot — 0,258/o,

b) a mezőgazdasági tevékenységből eredő szemé
lyi jövedelem utáni járulékot — l,0°/o.

5. Cikk
A  Köztársaság egész területén végzendő feladatok 

és ügyek pénzellátására elkülönítik a Köztársaságban 
megvalósított szövetségi kiskereskedelmi forgalmi adó 
Köztársaságot megillető részének 42,2 százalékát.

6. Cikk
A  Köztársaságban megvalósított szövetségi kis

kereskedelmi forgalmi adó Köztársaságot megillető 
részének 21,5 százalékát a köztársasági költségvetés
ben a községek póteszközeiként biztosítják.

7. Cikk
A  lapok, folyóiratok, tankönyvek és más nyom

tatványok nemzetiségek nyelvén történő kiadására, 
valamint a nemzetiségek kulturális szükségletei terü
letén működő intézmények (rádióállomások, színhá
zak stb.) tevékenységének és műsorának pénzellátá
sára a köztársasági költségvetésben külön biztosíta
nak eszközöket, mégpedig a szövetségi kiskereskedel
mi forgalmi adó a részének 5 százalékát kitevő ösz- 
szegben, amelyben a Köztársaság részesül a területén 
megvalósított adóban.

Az e cikk 1. bekezdése szerint biztosított eszkö
zökből Koszovo SZAT-nak engedik át a területén 
megvalósított összeget, a továbbiból pedig:

— Vajdaság Szocialista Autonóm Tartománynak 
94,8l)/o-ot,

— a Köztársasági Kulturközösségnek 5,2%-at jut
tatnak.

A  Köztársasági Kulturközösségnek átengedett esz
közöket az e cikk 1. bekezdésében meghatározott cé
lokra használják fel a Köztársaság autonóm tartomá
nyokon kívüli területén.

8. Cikk
A  Köztársasági érdekű ügyek végzésére Belgrád 

városnak engedik át a munkaviszonyból eredő szemé



lyi jövedelem utáni köztársasági járulék város terüle
tén megvalósított részét, a járulékalap 0,24 száza
lékát kitevő összegben.

9. Cikk
A  köztársasági kiskereskedelmi forgalmi adó és a 

szövetségi kiskereskedelmi forgalmi adóból a Köztár
saságnak juttatott 9:'/'o elosztásáról külön törvény ren
delkezik.

III. A  KÖZTÁRSASÁG AUTONÓM TARTO M Á
NYOKON K ÍV Ü L I TERÜLETÉN BEVEZETENDŐ 

JÁRULÉKOK ÉS ADÓK

10. Cikk
A  Köztársaság autonóm tartományokon kívüli te

rületén végzendő feladatok és ügyek pénzellátása cél
jából a következő járulékokat és adókat vezetik be:

a) köztársasági járulékokat:
1) a munkaviszonyból eredő személyi jövedelem 

utáni járulékot;
2) a mezőgazdasági tevékenységből eredő személyi 

jövedelem utáni járulékot;
3) a kisipari és egyéb gazdasági tevékenység ön

álló végzéséből eredő személyi jövedelem utáni já
rulékot;

4) a szellemi szolgáltatások önálló végzéséből ere
dő személyi jövedelem utáni járulékot;

5) a szerzői jogból, találmányokból és műszaki 
fejlesztésekből eredő személyi jövedelem utáni járu
lékot;

6) a polgárok összjövedelme utáni járulékot és
7) a közfogyasztási eszközök utáni járulékoit.
b) köztársasági adókat:
1) öröklési és ajándékozási adót és
2) a közúti teher-gépjárművekre, kapcsolható esz

közökre, kombijárművekre, valamint más teher és 
áru szállítására szolgáló gépjárművekre fizetendő adót.

Az e cikk 1. bekezdésében említett feladatok pénz
ellátására szolgál a köztársasági bírósági illeték is, 
amelyet készpénzben rónak le.

Az e cikk 1. és 2. bekezdésében említett bevétele
ket e  Köztársaság autonóm tartományokon kívüli te
rületén valósítják meg.

11. Cikk
Az e törvény 10. cikkében meghatározott felada

tok és ügyek végzésének pénzellátására szolgáló sze
mélyi jövedelem utáni köztársasági járulékot a járu
lék-kötelezettek a következő járulékalap szerint f i 
zetik:

1) A  munkaviszonyból eredő személyi jö
vedelem utáni járulékot — — — — —  0,6°/o

2) a mezőgazdasági tevékenységből eredő
személyi jövedelem utáni járulékot — — — 2,8°/o

3) a szerzői jogból, találmányból és mű
szaki fejlesztésből eredő személyi jövedelem
u,táni járulékot — — — — — — — — 9,5’Vo

4) a kisipari és más gazdasági tevékeny
ség önálló végzéséből eredő személyi jövede
lem utáni járulékot — —  — — — — l,2°/o

5) a szellemi szolgáltatások önálló végzé
séből eredő személyi jövedelem utáni járu
lékot —  — — — — — — — — — l,2a/o.

A  2. pont szerint alakuló eszközöket, valamint a 
mezőgazdasági tevékenységből eredő személyi jöve
delem utáni adóalap 1%-át annek a községnek enge
dik át, amelynek területén a bevétel megvalósult.

A  polgárok összjövedelme és a közös fogyasztási 
eszközök utáni járulék alapját külön törvény hatá
rozza meg.

12. Cikk
Az öröklési és ajándékozási adót az adókötelesek

•  következő alap szerint fizetik:
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1.000 5 6 8 10
2.000 6 7 9 11
3.000 7 8 10 12
4.000 8 9 11 13
5.000 9 10 12 14
6.000 10 11 13 15
7.000 11 12 14 16
8.000 12 13 15 17

10.000 14 15 17 19
12.000 15 16 18 20
15.000 16 17 19 21
20.000 18 19 21 23
30.000 21 22 24 26
40.000 24 25 27 29
50.000 27 28 30 32
ezen  fe lü l 30 35 40 50

Az öröklési és ajándékozási adó, amelyet e cikk
1. bekezdése szerint megfelelő kulcs alapján számol
nak el, nem lehet nagyobb a legközelebbi alacsonyabb 
kulcsnál, amelyet a neki megfelelő alap szerint szá
mítottak ki, és amelyet az adóalap és az a legala
csonyabb alap közötti különbséggel növeltek, amelyre 
a közvetlenül alacsonyabb kulcsot alkalmazták.

13. Cikk
A  közúti teher-gépjárművekre, kapcsolható esz

közökre és kombijárművekre, valamint azokra a 
más teher és áruszállításra szolgáló motoros jármű
vekre kiszabott adót a teherbíróképesség tonnájaként 
évi 500 dináros összegben fizetik.

14. Cikk
A  Köztársaság autonóm tartományokon kívüli te

rületén megvalósított szövetségi kiskereskedelmi for
galmi adó Köztársaságnak jutó részéből 39 százalékot 
a Köztársasági autonóm tartományokon kívüli terü
letén megszabott feladatok és ügyek pénzellátására 
használják.

15. Cikk
Az öröklési és ajándékozási adót annak a köz

ségnek engedik át, amelynek területén az öröklés tár
gyát képező vagyon illetve ajándék van.

16. Cikk
A  polgárok összjövedelme utáni adót annak a 

községnek engedik át, amelynek területén az adó
köteles tartózkodási helye van.

17. Cikk
A  Köztársaság autonóm tartományokon kívüli te

rületén lévő feladatai és ügyei végzésére szolgáló köz- 
társasági jövedelmek Belgrád területén megvalósult 
részét a köztársasági szervek illetékességébe tartozó 
ügyek végzésére a városnak engedi át:

1) a munkaviszonyból eredő személyi jövedelem 
utáni köztársasági járulék 0,58 százalékát;

2) a mezőgazdasági tevékenységből eredő személyi 
jövedelem utáni köztársasági járulék 22 százalékát;

3) a kisipari és más gazdasági tevékenység önálló 
végzéséből eredő személyi jövedelem, valamint a szel
lemi szolgáltatások önálló végzéséből eredő személyi 
jövedelem utáni köztársasági járulék 40 százalékát;

4) a szerzői jogból, találmányokból és műszaki 
fejlesztésből eredő személyi jövedelem utáni köztár
sasági járulék 32 százalékát;

5) a készpénzben fizetendő köztársasági bírósági 
illeték 40 százalékát;

6) a közös fogyasztási eszközök utáni köztársasági 
járulék teljes összegét.



IV. ZÁRÓ ÉS ÁTM ENETI RENDELKEZÉSEK

18. Cikk
A  szövetségi kiskereskedelmi forgalmi adó köztár

saságnak juttatott részéből az autonóm tartományok
nak engedik át az autonóm tartomány területén meg
valósított összeg 52,8 százalékát.

19. Cikk
E törvény 7, 8, és 18. cikkének rendelkezéseit az

V. alkotmányíüggelék 5. pontjának 4. bekezdése ér
telmében egységesen alkalmazzák a Köztársaság egész 
területén.

20. Cikk
1969. december 31-én hatályát veszti a Köztár

sasági járulékokról és adókról, valamint az autonóm 
tartományok jövedelmének meghatározásáról szóló 
törvény (SZSZK Hiv. Közi. 8/67, 6/68, 34/68 és
53/68 sz.).

21. Cikk
E törvény a Szerb Szocialista Köztársaság Hiva

talos Közlönyében való megjelenésének másnapján 
lép érvénybe és 1970. január 1-től alkalmazzák.
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E L N Ö K I  R E N D E L E T E T  

A KÖZTÁRSASÁGI KISKERESKEDELMI 
FORGALMI ADÓT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY 

ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  köztársasági kiskereskedelmi forgalmi adót sza
bályozó törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köz
társaság Szkupstinája a Köztársasági Tanács 1969. 
december 29-én és a Gazdasági Tanács 1969. decem
ber 29-én tartott ülésén elfogadott, ezzel érvényessé 
nyilvánítom.

KSZ 227. szám 
1969. december 30.B e o g r a d

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A KÖZTÁRSASÁGI KISKERESKEDELMI ADÓT 
SZABÁLYOZÓ

T Ö R V É N Y

1. Cikk
A  jelen törvény bevezeti a köztársasági kiskeres

kedelmi forgalmi adót (a további szövegben: köztár
sasági forgalmi adó).

Az előző bekezdés rendelkezésétől eltérően, köz
társasági forgalmi adót neim kell fizetni a legtöbb 35 
LE munkateljesítményű traktor és e traktorhoz kap
csolható eszköz, valamint egyéb legtöbb 35 LE mun
kateljesítményű mezőgazdasági gép után, ezenkívül 
az alapeszközök nómenklatúrájának 421, 422, 423, 424 
és 426 csoportjába tartozó és mezőgazdasági termelés 
céljából beszerzett munkaeszköz után.

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

A  köztársasági forgalmi adó nem fizethető átalány- 
összegben.

2. Cikk
A  köztársasági forgalmi adó a következő cikkek 

után fizetendő:
1. A  fényképezőgépek és fényképező kamerák, 

magnetofonok és gramofonok, valamint a hozzájuk 
tartozó felszerelés után 6 százalékos kulcs szerint.

2. Az illatszerek és kozmetikai termékek után, a 
szappan, mosópor és fogkrém kivételével, 12 százalé
kos kulcs szerint.

3. Cikk
A  köztársasági forgalmi adó a szeszes italok után 

literenként rögzített összegben fizetendő, éspedig:

Din.
a) sör 0.04
b) természetes pálinkák

— 25'Vo-O'S szesztartalomig 0,07
— 25°/o-on felüli szesztartalom 0,10

c) mesterséges pálinkák
— 25"/o-os szesztartalomig 0,14
— 25°/o-on felüli szesztartalomig 0,20

d) természetes borok 0,06
e) különleges borok (csemege, likőrborok és 

illatosított borok) és csemege italok, ha a 
beszerzési ár literenként:
—  7,00 dinárig 0,20
— 7,00 dináron felül 10,00 dinárig 0,30
— 10,00 dináron felül 0,58

f) likőrök és erős szeszes italok, ha a 
beszerzési ár literenként:
— 12,00 dinárig 0,34
— 12,00 dinártól 17,00 dinárig 0,78
—  17,00 dináron felül 1,96

4. Cikk
A  köztársasági kiskereskedelmi forgalmi adó fize

tendő a teljes kiskereskedelmi forgalomra, amennyi
ben külön törvény nem írja másképpen elő.

5. Cikk
A  községi kulturközösségek számára átengedik a 

köztársasági forgalmi adónak, a kulturközösség terü
letén 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°/o;

3. a mesterséges szeszes italok forgalma után lite
renként:

Din.
a) mesterséges pálinka után

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

b) a speciális borok után (csemege, likőrborok, 
és illatosított borok) csemege italok,
ha a beszerzési ár literenként:
— 7,00 dinárig
— 7,00 dináron felül 10,000 dinárig 0,15
—  10,00 dináron felül 0,29

c) a likőrök és erős szeszesitalok után, 
ha a beszerzési ár literenként:
— 12.00 dinárig
— 12,00 dináron felül 17,00 dinárig 0,39
— 17,00 dináron felül 0,98

A  köztársasági forgalmi adónak a jelen cikk 1. 
bekezdésében foglalt rendelkezéseivel el nem osztott 
eszközei elosztását külön törvény szabályozza. Ez a 
törvény előírja ezen eiszközök rendeltetését és igény- 
bevételének módját.

6. Cikk
Az V. Alkotmányfüggelék 5. pontja 4. bekezdé

sének értelmében e törvényt egységesen kell alkal
mazni a Köztársaság egész területén 1970. decem- 
mer 31-éig.



7. Cikk
1969. december 31-én hatályát veszti a köztársa

sági kiskereskedelmi adóra vonatkozó törvény (SZSZK 
Hiv. Közi. 53/68 és 19/69 sz.).

8. Cikk
A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való közzététel utáni napon 
lép hatályba és 1970. január 1-étől alkalmazandó.
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cikkének 2. bekezdése alapján kiadom a következő

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A  FÖLDMŰVESEK EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSÁT  
SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

ÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY 
ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  földművesek egészségügyi biztosítását szabá
lyozó törvény kiegészítéséről és módosításáról szóló 
törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztársaság 
Szkupstinája a Köztársasági Tanács 1969. december 
28-án és a Népjóléti-Egészségügyi Tanács 1969. de
cember 29-én tartott ülésén elfogadott, ezzel érvé
nyessé nyilvánítom.
KSZ 228. szám.
1969. december 30.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A  FÖLDMŰVESEK EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSÁT  
SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNYT KIEGÉSZÍTŐ 

ÉS MÓDOSÍTÓ

T Ö R V É N Y

1. Cikk
A földművesek egészségügyi biztosítását szabá

lyozó törvény (átdolgozott szöveg) — (SZSZK 45/68 
sz. Hiv. Közi.) 2. cikkében a „köztársasági” szó után 
„illetve tartományi” kifejezés kerül, mind a két he
lyen.

A  3. bekezdés törlendő.

2. Cikk
A  3. cikk 1. bekezdésében a „köztársasági" szó 

helyébe „illetve tartományi” kifejezés kerül, míg a 
„köztársaságinak” szó „illetve tartományinak” kifeje
zéssel helyettesítendő.

A  2. bekezdésben a „köztársasági” után „illettve 
tartományi” kifejezés kerül mind a két helyen.

A  3. bekezdésben a „köztársasági” után „illetve 
tartományi” kifejezés kerül miind a két helyen.

3. Cikk
A  6. cikk 2. bekezdésében a „köztársasági” szó 

utáni pont törlendő és hozzá kell adni „illetve tar
tományi” kifejezést.

A  3. bekezdésben a „köztársasági” szó után „illet
ve tartományi” kifejezés kerül.

4. Cikk
A  12. cikk 1. bekezdésében a „Szerbia” szó után 

,.az autonóm tartományokon kívül” kifejezés ikta
tandó be.

A  2. bekezdés módosul és így hangzik:
„Az autonóm tartomány területére tartományi 

közösség alakul” .

5. Cikk
A  13. cikk 4. bekezdésében a „köztársasági” szó 

után „illetve tartományi” kifejezés következik.

6. Cikk
A  15. cikk törlendő.

7. Cikk
A  16. cikk módosul, és a következőképpen hang

zik:
„A  köztársasági közösséget a Szerb Szocialista 

Köztársaságnak az autonóm tartományokon kívüli 
területén lévő kommunális közösségek alkotják, míg 
a tartományi közösség a tartomány területén lévő 
kommunális közösségekből áll.”

8. Cikk
A  23. cikkben a „Szerbia” utáni pont törlendő és 

„az autonóm tartományok területén kívül” kifejezés 
iktatandó be.

9. Cikk
A  26. cikk bevezető mondatában a „köztársasági’’ 

szó után „illetve tartományi” kifejezés keirül.
Az 1. pontban „az egész köztársaságra” kifejezés 

helyébe „a község területére” kifejezés kerül.
A  4. pont módosul és így hangzik:
„4. Megtárgyalja a köztársasági, illetve tartomá

nyi intézet évi beszámolóját az egészségügyi biztosítás 
és a földművesek viszontbiztosításának végrehajtá
sáról.”

Az 5. pontban a „köztársasági” szó után „illetve 
tartományi” kifejezés kerül.

10. Cikk
A  27. cikk törlendő.

11. Cikk
A  29. cikkben a „27-ig” szó „26-ig” szóval he

lyettesítendő.

12. Cikk
A  30. cikk 2. bekezdése törlendő.

13. Cikk
A  36. cikk 5. bekezdésében a „köztársasági” szó 

u/tán „illetve tartományi” kifejezés következik.

14. Cikk
A  37. cikk 3. és 4. bekezdése törlendő.
Az eddigi 5. és 6. bekezdés 3. és 4. bekezdéssé 

változik.

15. Cikk
A  46. cikkben a „köztársasági” szó után „illetve 

tartományi” kifejezés következik.

16. Cikk
A  47. cikk törlendő.

17. Cikk
Az 50. cikk 2. bekezdése törlendő.

18. Cikk
Az 51. cikk 3. bekezdése után egy új, 4. bekezdés 

következik, amely így hangzik:
„A  köztársasági illetve tartományi közösség Köz- 

gyűléie elhatározhatja, hogy az alap tartalékának egy 
részét felhasználják az egészségvédelem és az egész
ségügyi szolgálat fejlesztésére.”

19. Cikk
Az 53. cikkben a „köztársasági” szó után „illetve 

tartományi" kifejezés kerül.

20. Cikk
Az 58. cikk törlendő.

21. Cikk
Az 59. cikk 2. bekezdésében a „köztársasági” szó 

után „illetve tartományi” kifejezés következik.

22. Cikk
A  földművesek kötelező egészségügyi biztosításá

nak viszontbiztosítási alapja megszünteti működését



1969. december 31-én, beleértve az alapnak az emlí
tett napig vállalt, de ki nem elégített kötelezettségeit, 
elkészíti a zárszámadást a működés beszüntetésének 
napjáig és legkésőbb 1970. március 31-éig elosztja az 
eszközöket és a kötelezettségeket a köztársasági illet
ve tartományi közösség egészségügyi biztosításának 
viszontbiztosítási alapjaiba.

A  jelen cikk 1. bekezdésében előirányzott eszkö
zök elosztását arányosan kell végezni azon területe
ken 1969 folyamán megvalósított viszontbiztosítási 
prémiumokkal, amely területre vonatkozóan megala
kult a jelen törvény 12. cikkében előirányzott kö
zösség.

A  viszontbiztosítási prémium alapján keletkezett 
és be nem szedett követeléseket el kell osztani az 
illetékes alapokba. A  jelen cikk 1. és 2. bekezdésében 
említett eszközök és kötelezettségek elosztását a köz- 
társasági közösség közgyűlése végzi.

23. Cikk
A  földművesek egészségügyi biztosítása köztár

sasági közössége szkupstinája tagjainak megbízatása 
az autonóm tartományok területén 1969. december 
31-én megszűnik, míg a köztársasági közösség 
szkupstinája és a tartományi közösségek jelenlegi 
szkupstinái a megmaradt összetételben a rendes vá
lasztások megejtéséig folytatják tevékenységüket.

24. Cikk
A  köztársasági illetve tartományi közösségek sta

tútumaikat és egyéb általános aktusaikat legkésőbb
1970. május 31-éig összhangba hozzák a jelen törvény 
rendelkezéseivel.

25. Cikk
Az egészségügyi könyvecskék és más az egész

ségügyi biztosításból eredő jogok, valamint az inté
zetek részéről vezetendő nyilvántartásokkal kapcso
latos új űrlapok és nyomtatványok előírásáig hasz
nálhatók az eddigi egészségügyi könyvecskék, illetve 
a jelenleg érvényben lévő nyomtatványok.

Az egészségügyi teendők ellátására illetékes köz- 
társasági, illetve tartományi közigazgatási szerv elő
írja a jelenlegi egészségügyi könyvecskék és egyéb 
nyomtatványok érvényességének végső határidejét.

26. Cikk
A  jelen törvény felhatalmazza a Köztársasági 

Szkupsitina Törvényhozó-Jogi Bizottságát, hOigy ki
dolgozza a földművesek egészségügyi biztosítását sza
bályozó törvény átdolgozott szövegét.

27. Cikk
A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon 
lép hatályba.
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E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A  KÖZVETLEN GYERMEKVÉDELEMRŐL ÉS 
GYERMEKPÓTLÉKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT 

MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÖRVÉNY 
ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  közvetlen gyermekvédelemről és gyermekpót
lékról szóló törvényt módosító és kiegészítő törvényt, 
amelyet a Szerb Szocialista Köztársaság Szlkupstiinája 
a Köztársasági Tanács 1969. december 28-án és a

Népjóléti-Egészségügyi Tanács 1969. december 29-én 
tartott ülésén elfogadott, ezzel érvényessé nyilvání
tom.

KSZ 229. szám 
1969. december 30.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A  KÖZVETLEN GYERMEKVÉDELEMRŐL ÉS
GYERMEKPÓTLÉKRÖL SZÓLÓ TÖRVÉNY

MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ

T Ö R V É N Y

1. Cikk
A  közvetlen gyermekvédelemről és a gyermekpót

lékról szóló törvény (SZSZK 1967 évi 53. számú és 
1968 évi 6. számú Hív. Közi.) 42. Cikke módosul és 
így hangzik:

„A  kommunális intézet, illetve annak Kirendelt
sége elsőfokú végzése elleni fellebbezést a köztársa
sági illetve tartományi társadalombiztosító intézethez 
kell benyújtani (a további szövegben: köztársasági
illetve tartományi intézet.”

2. Cikk
A  43. cikkben a „köztársasági” szó után, beiktatni 

.jilletve tartományi” .

3. Cikk
A  46. cikk 1. bekezdésében e szó után „köztársa

sági” be kell iktatni: „illetve tartományi” .

4. Cikk
A  47. cikk 1. bekezdésében a „köztársasági” szó 

után beiktatni: „illetve tartományi” .

5. Cikk
A  49. cikk 3. bekezdésében a „köztársasági” szó 

után beiktatni „illetve tartományi” .

6. Cikk
A  63. cikk 1. bekezdése módosul és így hangzik: 

„a járulékkulcs e törvény 62. cikkében megjelölt já
rulékalap után, 1,7%, ebből 0,4°/o-ot közvetlen gyer
mekvédelmi célokra, 1,3%-ot pedig gyermekpótlekra 
fordítanak” .

7. Cikk
A  73. cikk módosul és így hangzik: „a gyermek

pótlék finanszírozására köztársasági illetve tartományi 
gyermekpótlékalap létesül” .

8. Cikk
A  78. cikk módosul és így hangzik:
„E törvény 73. cikkében említett alapok jövedel

mét a gyermekpótlékjárulékból eredő eszközök és az 
alapok számára megvalósított egyéb bevételek ke
pezik”.

9. Cikk
A  74. cikk után egy új, következőképpen hangzó 

74a. cikk következik:
„Az alapnak statútuma van. A  statútum hataroz- 

za meg az alap székhelyét.
Az alap statútumát a köztársasagi illetve tarto

mányi szkupstina hagyja jóvá.”

10. Cikk
A  75. cikkben a „köztársasági” szó után be kell 

iktatni „illetve tartományi” .

11. Cikk
A  76. cikk módosul és így hangzik: „a köztársa

sági illetve tartományi alap tartalékkal rendelkezik.



A  köztársasági illetve a tartományi alap tartalé
kát, az alap rendes jövedelme 2%-ának lekülöníté- 
sével létesítik. Amennyiben a tartalék eléri az előző 
évben eszközölt kiadások összegének 15%-át a tar
talékba való lekülönítési kötelezettség megszűnik.”

12. Cikk
A  77. cikk módosul és így hangzik:
,,A köztársasági illetve a tartományi ©Lap zárszám

adásában megállapított, a kiadásokat meghaladó jö 
vedelemtöbblet olyan arányban térül vissza a közvet
len gyermekvédelmi alapokba, amilyen arányban azok 
részt vettek a köztársasági illetve tartományi gyer
mekpótlékalap jövedelmének kialakításában.”

13. Cikk
A  78. cikkben a „köztársasági” szó után be kell 

iktatni „illetve tartományi” .

14. Cikk
A  78. cikk után egy új 78a. cikk következik, mely 

Így hangzik:
„Külön törvénnyel kell meghatározni Koso-vo Szo

cialista Autonóm Tartomány gyermekpótléka'lapja 
póteszközeinek juttatási módját, feltételeit, és krité
riumait.”

15. Cikk
A  79. cikk módosul és így hangzik: -
„A  köztársasági illetve a tartományi alapot igaz

gató bizottság irányítja. Az ailap igazgató biaattságának 
összetételét, tagjainak számát, valamiint megbízatásaik 
időtartamát az alap statútuma írja elő.

A  köztársasági alap igazgató bizottságába 3 tagot 
a köztársasági illetve tartományi szkupstina Népjó
léti-Egészségügyi Tanácsa nevezi ki, a többi tagot pe
dig a munka, a társadalmi-politikai és más szerveze
tek delegálják az alap statútumával összhangban.”

16. Cikk
A  80. cikk törlendő.

17. Cikk
A  81. cikkben a „köztársasági” szó után be kell 

iktatni: „illetve tartományi” .

18. Cikk
A  82. cikk módosul és így hangzik:
„A  köztársasági illetve tartományi intézet végzi a 

köztársasági illetve tartományi alap teendőit és vezeti 
az ügyvitelt, biztosítja a gyermekpótlékjogosultsággal 
és a kifizetéssel kapcsolatos jogok megvalósítását.

Az előző bekezdésben említett teendőket a köz- 
társasági, illetve tartományi intézet látja el, a köz- 
társasági illetve tartományi alap igazgató bizottságá
val kötött szerződésben meghatározott térítmény elle
nében.

A  köztársasági illetve tartományi végrehajtó ta
nács közelebbi mércéket írhat elő, az előző bekezdés
ben megjelölt térítmény összegét illetően.”

19. Cikk
A  83. ciilkk 2. bekezdésében a „köztársasági” szó 

után be kelül iktatni: „illetve tartományi” .

20. Cikk
A  85. ailkkben a „köatámseisági” szó uitán be kell 

iktatná: „illetve tartományi” .

21. Cikk
A  87. crikkban a „köztórsasági” sízó után, be kell 

iktatná: „illetve tartományi” .

22. Cikk
A  90. cikk 1. bekezdésében a „közibárs&sátgá” szó 

után be kelll iktatni: „illetve tartományi” .

23. Cikk
A  98c. ciiikk után négy új cilkik következük, ame

lyek így hangzanak:

”98d. Cikk
A  jelenlegi közrtáiisasági gyerm&kpótíliékialap ügy

viteliét 1969. december 31-én zárja, minden kötelezett
ségét kielégíti, és e  keltezéssel zárszámadást áűIMit ösz- 
sze és leglkésőitab 1970. mároiius 31 —étiig etlvégai e tör
vény 73. ailklkiélben említett gyermekpótlék alapok kö
zött az eszközök elosztását.

Az eszlköziök elosztása e cilkik 1. bekezdése értel
mében a következő módon történik:

—  a kiadásokat mej^hatodó többletjövedelem 
elosztását e törvény 77. cilkke érteimében eazfcözfflk;

— @iZ alap tartaüié&át e törvény 73. cikkéiben emlí
tett újonnan létesített alapok hatásterületei 1967. ja
nuár 1-étől megvalósított eszközök arányéban oszt
ják el.

A  ki nem elégített kötelezettségeket, valamint 
a zárszámadás elfogadáséig be nem szedett követelé
seket azon afflap vesai át, amelynek (hatásterületén ke
letkeztek.”

„98e. Cikk
A  jelentagi köztársaság! gyermietopótliélkiaftap igaz

gató bizottsága autonóm tartományok területén mű
ködő tagjainak megbízatása, a zárszámadás elfogadá
sa és az alap eszközeinek «taszítása napiján szűnik 
meg, míg eiz igazgató bizottság fennmaradt összeté
telben, aiz új igazgató bizottság kinevezésiéig folytatja 
munkáját.”

„98f. Cikk
A  köztársasági gyermekpótlékalap statútumát éa 

más általános ektuisaát e törvény rendelkezéseivel, 
legkésőbb 1970. március 31-éig köteles egybéhangol- 
ni.”

„98g. Cikk
A  tairtoményi gyermekpótlékaliap igaagató bizott

sága tagiadnak megválasztásáig és az alakuló gyű
lés megtartásáig e bizottsági togokait a tartományi 
végrehajtó tanács nevezd ki.”

24. Cikk
A  jelen törvény a  Szert) Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való Kihirdetés utáni napon 
lép tartályba és 1970. január 1-étől alkalmazandó.
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E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A  JÖSZÁG EGÉSZSÉGI ÁLLA PO TÁ R A  
VONATKOZÓ B IZO NYLATO K U TÁN I ILLETÉ

KEKRŐL ÉS AZ ILLETÉKEKBŐL EREDŐ 
JÖVEDELEM FINANSZÍROZÁSÁRÓL SZÓLÓ 

TÖRVÉNYT KIEGÉSZÍTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ t ö r v é n y  
ÉRVÉNYESSÉ NY ILVÁN ÍTÁSÁR Ó L

A  jószág egészségi állapotára vonatkozó bizonyla
tok utáni illetékeikről és az illetékekből eredő^ jövede
lem finanszírozásáról széló törvényt fciagíáiSKÍtő és 
módosító törvényt, amelyet a Szerb Szooiellnsta Köz
társaság Sakupstinája a Köztársaság'. Tanács 1969. 
december 28-án és a Gazdasági Tanács 1969. decem
ber 29-én tartott ülésén elfogadott, ezzel érvényessé 
nyilvánítom.

KSZ 230. szám,
1969. december 30.B e o g r a d

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke



A JÓSZAG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRA  
VONATKOZÓ BIZONYLATOK UTÁNI ILLETÉ
KEKRŐL, ÉS EZEN ILLETÉKEKBŐL EREDÓ 
JÖVEDELEM FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ 
TÖRVÉNYT KIEGÉSZÍTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ

T Ö R V É N Y

1. Cikk

A  jószág egészségi állapotára vonatkozó bizony
latok utóni illetékekről és ezien illetékeikből eredő jö
vedelem íefJhaisiznáűiásárói szóló törvény (SZSZK Hiv. 
Közli. 55/66) 3. cűklke 3. bekezdésében „a Köztársaság 
területéire” kifejezés után bediktáltad: „az autonóm
tetrtományok teirülieiténelk kivételével” .

Üj 4. bekezdés iktatandó be, amely így hangzik:
„A z autonóm tartomány területére, jásizágvédelmi 

aliap létesül a jószágvéiaz efllenti védelemre (tartomá
nyi alap)” .

2. Cikk

A  4. allkfk 1. bekezdése után törlendő a ponit éa a 
következő szöveget kell beiüktsltmii: „ffilietve a tartomá
nyi atapniak”.

3. Cikk

A  6. cilkk 2. bekezdéséiben „a köztársasági alap” 
után be kell diktáltad: „ffiietve a tartományi alap” k i
fejezésit, a 3. bekezdésben padiig, a „köztársasági 
alap” után, be kall iktatni: „áCItetve tartományi ektp” .

4. Cikk

A  7. cűkiklben a „köztársasági afliap” után, be kell 
iktatná az „lilletve tartományi ellep” Iküifieijezést.

5. Cikk

A  8. cikk törlendő.

6. Cikk

A  10. csikk 1. bekezdésében az 1. új ser után tö
rölni kell a pcnitois vesszőt és a következő kifejezést 
kieflil beiktatni: „a Köztársaság területén az autonóm 
tartományok területének kivételével” .

7. Cikk

A  15. cikk utón, a következő szövegű két új cikk 
kerül:

„15a. Cikk

A  tartományi alap szervezését és működését tar
tományi előírás iszialbályozizia.”

„15b. Cikk

A  köztársasági alap zárszámadásában, 1969. de
cember 31-ü átlaggal feltüntetett iell nem használt 
eszközük, a Ikövetedósek és a kötelezettségek a Köz- 
társiaiságiniak az autonóm tartományokon kívüli terü
letére vonatkozó köztársasági alapjaiba, valamint a 
tartományi eíliapolklba cisialanek fel, arányiban a köz
társasági alapnialk aizion területén megvalósult bevéte
leivel, amelyekre ezek az alliapdk létesültek.

Az eszközök, a követelések és a kötelezieittségek 
elosztását a köztársasági alap igazgató bizottsága ha
tározna meg, az előző bekezdés mércéi alapiján.”

8. Cikk

A  jelien törvény a Saerto Szocialista Köztársaság 
Hivtaita'ios Közlönyében vtailó közzététel utáni niapon 
lép életbe és 1970. január 1-éttQl kell aülkadmoianii.
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E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A  BANKOK HITELALAPJAIBAN LÉVŐ MEGHA
TÁROZOTT KÖZTÁRSASÁGI BETÉTEK 

ÁTRUHÁZÁSÁRÓL AZ AUTONÓM TARTOMÁ
NYOKRA VALAMINT A  BANKOK HITELALAP
JÁBAN FENNMARADT BETÉTEK VISSZAVONÁ

SÁRA VONATKOZÓ KÖVETELÉSRŐL SZÓLÓ 
TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  bankóik hdtalalapijariiban lévő meghatározott 
köztársasági betétek átruházásáról, az autonóm tar
tományokra vaQamámit a bankok hiiteütaiapjában fenn
maradt betétek visszavonására vonatkozó követelés
ről szóló törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köz
társaság Szlkupsitináija a Köztársasági Tanács 1969. 
december 29-én és a Gazdasági Tanács 1969. decem
ber 30-án tartott ülésén elfogadott, ezzel érvényessé 
nyilvánítom.

KSZ 231. szám 
1969. december 30.B e o g r a d

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

A  BANKOK HITELALAPJAIBAN LÉVŐ MEGHA
TÁROZOTT KÖZTÁRSASÁGI BETÉTEK 

ÁTRUHÁZÁSÁRÓL AZ AUTONÓM TARTOMÁ
NYOKRA VALAMINT A  BANKOK HITELALAP
JÁBAN FENNMARADT BETÉTEK VISSZAVONÁ

SÁRA VONATKOZÓ KÖVETELÉSRŐL

1. Cikk
A  korábbi köztársasági beruházási aliap, a járási 

beruházási alllapcfc és a gazdasági sziervezietek közös 
tartalékai pótesziközeioelk felszámolása céljából a 
jelen törvényben megbatározott feltételiek és módok 
szerúnit visszavonják a bankok hiite&afepjaiiból az ezen 
eszfaözöklből származó betéteket.

A  jelen törvény rendelkezésed érteCmébem ezen 
oilkk 1. bekezdésében foglalt betéteik megfelelő részét 
átniháziziálk az autonóm tartiományckra.

2. Cikk
Az autonóm tairitemányefcra átiruMzzák a Belgrádi 

Gazdasági Bánik hitellaitep-betétjeiinek a korábbi köz
társasági beiriulháziásti alapból eredő megjelelő 'részét.

Kosovo Szoaiialliista Autonóm Tairtományra átru
házzák a Beiogradi Gazdasági Banknak a gazdasági 
szervezetek közös tartalékai póteszközeiből eredő 
hiittílaSiap-beitétja’niek agy részét iis.

3. Cikk
Az autonóm tartemányekra átruházandó beté

tek összegét, a korábbi köztársasági beruházási eEap- 
b>an az autonóm tartományok területén miegvtallctsiult 
eszközök arányában határozzák meg, leszámítva aat 
az összeget, amelyet külön törvény értelmében kü
lönítenek le a Szerb Szocialista Köztársaság autonóm 
taritcmányclkon kívüli fetjitetlen vidékeindk fejlesz
tésére, illetve arányban a Kosovo Szocialista Auto
nóm Tartomány területén lévő gazdasági szervezeteik 
közös tartalékainak megvalósult póteszlközeiveil.

Eltérően a jelien ciilkk 1. bekezdésének rendei’fee- 
aésaltől, azdkait a betéteket, amelyek a korábbi köz- 
társasági beruházási alapiba a Föderáció juttatásaként 
kerültek, b jelen eiseközökből az autonóm tertomá-



nyak terüleiöén végzett beruházásokra jóváhagyott hi
teleik arányában ruházzák át az autonóm tartomá
nyokra.

A  Köztársasági Pénzügyi Titkárság a jelen aikk
1. és 2. bekezdésében foglalt mároe szerint tílszámioOijia 
a beitótekmek az «gyes autonóm tartományra átruhá
zandó összegét és értesíti 'erről a Becgradi Gazdaságii 
Banlkiot.

4. Cikk
A  jieilen törvény 3. cikkében említett betéteiket 

azziall a feltétellel ruházzák át az autonóm tartomá
nyokra, hegy vállalják a szavatolásit, amelyet a ko
rábbi közitáirsasiági beruházási Alapiból folyósított hi
telekre a Köztársaság biztosított az illető aiutonóm 
tartomány területén lévő gazdasági szervezeteik szá
mára, vagy iha az autonóm tartomány szavKifccftjia a 
Köztársaságnak, hogy kifizeti a Köztársaság ezen 
hiteleikkel kapcsolatos kötelezettségeit.

Abban az esetiben, ha a szavatolás vállalása bár
mely okból kifolyólag nem valcsullbat meg, vagy ha 
az autonóm tartomány megtagadja a Köztársaságtól 
a jelien cilkik 1. bekezdése rendelkezésével meghatáro
zott iszavatolást, az dlllető betétet sem ruházzák át az 
autonóm tartományra.

5. Cikk
Azon betétek tekintetében, amelyeket a jelien tör

vény értelmiében nem ruháznak át a tartományokra, 
beleértve a járási beruházási alapokból származó be
téteket is, a bar.fcckat és a hitelügyleteket szabályozó 
törvény 170b. cilkke 1. bekezdésének rendeikezései 
értelmiéiben (JSZSZK Hiv. Lap 12/65, 29/65, 4/66, 22/68, 
1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68 és 13/69 sz.) visszavonási 
követelést terjesztenek a bankok elé.

A  jelen cikk 1. bekezdésében foglalt faöveteiliést a 
Köztársaság nevében a Köztársasági Végrehajtó Ta
nács nyújtja be, a betéteik visszavonására vonatkozó 
szerződést padiig a Köztársasági Pénzügyi Titkárság 
köti meg a barJkckkal.

6. Cikk
A  jelien törvény 5. eilklkének 1. bekezdésében em

lített visszavont eszközeiket hitelként adják annak a 
banknak, amelynek hiitelalapj'álban voltak.

Amennyiben az a bank, amelynelk hitelalapjában 
volt a betét, nem hajlandó ezen betét eszközeit hitel- 
feémt elfogadni, ezeket a betéteket hiteként másik 
banlknialk adják, amelyikkel megeigyezésre jut a Köz- 
tórseiságli Végrehajtó Tanács.

A  jelen cikk 1. bekezdésének rendelkezése értel
mében a hited juttatására vonatkozó szerződést a Köz
társaság nevében a Köztársasági Pénzügyi Titkárság 
köti meg a banlkkaíl.

7. Cikk
A  bankok hitelafepjaiból visszavont eszközöket, 

amelyekkel a Köztársaság szabadon rendelkezhet, el
sősorban a Köztérisaságnak ezen eszközök terhére lét
rejött kötelezettségei teljesítésére haszmáliják feil.

A  jelen cikk 1. bekezdésében említett eszközök 
visszamaradt részét a következő alapokba utaíljáik:

L ;a gazdaságilag fejletlen vidékiek fejlesiztésére 
szolgáló köztársasáigl alapba — a korábbi köztársasági 
beruházási alapból származó eszközök külön törvény
ben meghatározott részét;

2. a köztársiasagi kclitségvetésibe — a jelen be
kezdés 1. pontja értelmében fel nem osztott eszközök 
azon részét, aimedy a korábbi köztársasági beruházási 
alapból származik, valamint a korábbá járási beru- 
ház"ni ciopdk szabad eszközeit;

3. a gazdasági s?i'!>'ve!zetek közös köztársasági 
tarta’iéCsa'cpj síba — a b;v*".s tartalékok póteszközeiből 
származó szabid eera'-öV.'V-ct.

A  jelen ci_T.dk 2. b f ' ' ' c ' b e n  meghatározott ren
del teitéselkire lekülönítetí e .~ r  özök összeglével arányo
san csökken azon köztársasági járulékok ás adók kul
csa, amelyek allanyát a gazdasági szervezetek képezik.

8. Cikk
Ezt a törvényt az V. Ailkotmányfüggelék 5. pont

jának 4. bekezdése érteimében egységesen kelil alkal
mazni a Köztársaság egész területén.

9. Cikk
A  jelen törvény a Szerlb Szocialista Köztársaság 

HúviaitaUcis Közlönyében való kihirdetés utáni napon 
llép életbe.
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E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A KÖZÖS FOGYASZTÁSI ESZKÖZÖK UTÁNI 
JÁRULÉKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 

NYILVÁNÍTÁSÁRÓL
A  közös fogyasztási eszközök utáni járulékról 

száló törvényt, amellyet a Szeirib Szocialista Köztár
saság Szlkiupsitináija a Köztársasági Tanács 1969. de
cember 28-án és a Gazdasági Tanács 1969. december 
27-̂ én tartott ülésén elfogadott, ezzel érvényessé nyil- 
vánlítom.

KSZ 232. szám 
1969. december 30.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

A  KÖZÖS FOGYASZTÁSI ESZKÖZÖK UTÁNI 
JÁRULÉKRÓL

1. Cikk
A  jelien törvény bevezeti a közös fogyasztási esz

közeik utánii köztáirsasági járulékot (a további szöveg
ben: járulék).

2. Cikk
A  járulék alapját aizck a közös fogyasztású eszkö

zök összege képezi, amelyet a miunka- és más szer
vezetek és állami! szerveik a tételes ellőínásiclkfcall és 
saját általános aktusaikkal összhangban vesznek 
igénybe.

3. Cikk
A  járulék 7,6%-os fouücts szeriint fizetendő, »meny

nyiben a jelen törvény nem rendelkezik másképpen.

4. Cikk
Eltérve a jelen törvény 3. cikkének rendeCfcszésé- 

től, azick a munka- és más szervezetek és szervek, 
amelyek 1969. folyamán a jövedelmek megmaradt 
összegéből létrejött közös fogyasztási eszközökből 
egy-egy foglalkoztatottnak 550 dinárnál többéit osz
tottak ki, a járulékot 26%-os kulcs szerint fizetik.

5. Cikk
A  beruházási befektetésre fordított közös fogyasz

tási eszközök után (gyermekintézmények, háztartási 
s-zolgiáltaitó tevékenység és a társadalmi életszínvonal 
egyéb objektumai), a közös fogyasztási eszközöket 
képző objektumok karbantartására irányuló folyó be
ruházások, valamint, ez ezzel kapcsolatos egyéb kiadá
sok (biztosítás és más), a dolgozóik kulturális igé
nyeinek íaieQégiíitésére és szórakozására, valamint a 
miunkaszeirvezstelk és más szervezeteik, illetve szervek 
salját dolgozóik társadalmi étkezésére fordított eszkö
zei után, tekintet nélkül a jelen törvény 4. cikkében 
előirt feltételekre, a járulékot 7,6%-os kulcs szerint 
fizetik.



6. Cikk
A  jelen törvény 4. oiiklkében felsorolt munika- és 

más szervezeteik és szervek a közös fogyasztási esz
közök után, amelyeket azon pénzlbeOii juttatásokra 
fardí tarnak, amedyekre a munkaiv.szonyból eredő sze- 
méflyi jövedelem utáni járulékot kell fizetni, a járu- 
lléfaot 18%-cs kulcs szeirint fizetik.

7. Cikk
A  közös fogyasztási eszközök utáni jáirulélkot sza

bályozó alaptörvény 1. cikke 2. bekezdésének rendel- 
toeziesében előírt közös fogyasztási esziközökön kívül, 
amelyek után nem .kel.l járulékot fizetni (JSZSZK 
Hivatalos Lap 54 ü7, 24/68 és 50/68 sz.), a járulékot a 
következő célokra fordított eszközök után sem kell 
fizetni: az egyetemi hallgatók és tanulóik ösztöndíja
zására, a szcik- és etopfdkú képesítésre, valamint az 
elemi esapásdk kovetkezményeinefc elhárítására, be
leértve a munka.- és más szervezeteknek, szerveknek 
és a polgároknak e cá'.lból nyújtott segélyt iis.

A  járuléktól mentesek azcik a munika- és más 
szervezeteik és szervek, amelyek 1969. folyamán a fog
lalkoztatottak egy főre eső személyi jövedelmét havi 
600 dináron alulli összegben fizették ki.

8. Cikk
A  járul/ék elszámolása és befizetése, valamint a 

jótállás, a Ikiaimaitok és büntető intézkedések tekinte
tében, megfe&eüően ken alkalmazni a polgárok adóira 
és járulélkaiira vonatkozó alaptörvény (JSZSZK Hiva
talos Lep 32/64, 52/66, 15/67, 31/67, 54/67 és 32/68. sz.), 
valamint, a polgárok adóira és járulékaira vonatkozó 
törvény (SZSZK Hivatalos Köszlöny 49/68 és 53/68 az.) 
rendéCfceaéseit.

9. Cikk
A  jánuiliák elszámolását a „Köztársasági Pénzügyi

-  Titkárságnak a közös fogyasztási esziközök utáni 
járulék elszámolási módjára vonatkozó utasítása” 
alapján kell elvégezni (SZSZK Hivatalos Közlöny 
8/68. sz.).

10. Cikk —
A  jelien törvény értellméfoen a szocialista auto

nóm tartomány területén megvalósult esczközöb a tar
tományú költségvetést jUleitiik meg.

11. Cikk
A  jelien törvény a  Saeirb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való közzététel utáni napon 
lép életbe, és 1970. január 1-étől alkalmazandó.
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E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A  MUNKAKÖZVETÍTÉS SZERVEZÉSÉT ÉS FINAN
SZÍROZÁSÁT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 
TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  munkaközvetítés szervezését és finanszírozását 
szabályozó törvény módosításáról és kiegészítéséről 
szóló törvényt, amelyet a Szeilb Szocialista Köztársa
ság Szkupstináija a Közitáirseisági Tanács 1969. decem
ber 29-én, és a Népjóléti-Egészségügyi Tanács 1969. 
deoemlber 29-én tartott ülésén elfogadott, ezzel érvé
nyessé nyilvánítom.

KSZ 233. szám 
1969. december 30.
B e o g r a d

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A MUNKAKÖZVETÍTÉS SZERVEZÉSÉT ÉS FINAN
SZÍROZÁSÁT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY

m ó d o s í t á s á r ó l  é s  k i e g é s z í t é s é r ő l  s z ó ló

T Ö R V É N Y

1. Cikk
A  munkaközvetítés szervezéséről és finanszírozá

sáról szóló törvény (SZSZK 39/65, 9/67, 54/67, 19/68 és 
13/69 számú Húv. Közi.) 2. cikke a következőképpen 
módosul:

„A  Szerb Szocialista Köztársaságnak az autonóm 
tartományokon kívüli területére megalakul a munka- 
közvetítési ügyek köztársasági közössége (a tavát*» 
Szövegben: köztársasági közösség).”

2. Cikk
A  9. akk módosul és így hangzik:
„A  köztársasági közösség szkupstlnáját a munka- 

közvetítés szervezéséről és finanszírozásáról szóló 
alaptörvény 17. cikkének bekezdésében felsorolt szer
vek és szervezeteik képviselőin kívül a kőziségi kö
zösségek szikupstlnáinak 2—2 képviselője is alkotja.”

3. Cikk
A  11. dlkfc a következőképpen módosul:
,,A közösség 82fciupstinája tagjainak megbízatása 

négy éviig tart.
Egymást követően több miint kétszer senki sem 

váliaisatíható meg egyazon szkupstina tagjává.
A  közösség szkupstinájának választása a zárszám

adás jóváhagyása után bonyolítandó le, de legké
sőbb április 30-áig.”

4. Cikk
A  16. ollkk módosul és így hangzik:
„A  munkaközvetítés szervezését és finanszírozá

sát szabályozó alaptörvény 30. és 32. cikkében meg
határozott ügyleteket a Szert) Szocialista Köztársa
ságnak az autonóm tartományokon kívüli területén 
l  köztársasáigi munkaközvetítő intézet, míg a tarto
mányok területén a tartományi miunlkaközivetítő in
tézet látja öl.”

5. Cikk
A  17. cikk törlendő.

6. Cikk
A  18. dlkk a következőképpen módosul:
„A z eszközök, amelyeket a munkaközvetítés 

szervezéséről és finanszírozásáról szóló ellep törvény 
47. cikkének 1. bekezdésében foglalt rendeCkezések 
alapján különítenék lie a Szerb Szocialista Köztársa
ságnak az autonóm tartományokon kívüli területén, 
a munkaközvetítéssel kapcsolatos iközös ügyekre szol
gáló eszközöket képezik az illető területre vonatko
zóan, ahol igényibe is veszflk. Az autonóm tartomá
nyok területén tókülönített esziközök az autonóm 
tariiománycklban végzendő munkaközvetítéssél k;ap- 
cscxltaitqs közös ügyek intézésére szolgáló eszközöket 
képezik és az ültető területen veszik igénybe azokat.

A  munkaközvetítéssel kapcsolatos közös ügyek 
intézésére szolgáló eszközök a köztársaság! közösség 
ültetve a tartományi közösség szkupstináija által elő
írt részesedési kulcsok eirányáiban külömtendek le. 
A  részesedési kulcs a munkaközvetítési járulék alap
jául szolgáló összegre alkalmazandó.

7. Cikk
A  18. pfkv után egy új 18a. cikk következik amely 

így hangzik: ...................
„A  munkaközvetítési ügyekkel fcgliaLikozó köztár

sasági iKiatve tartományi közösség szkupstánéija el
osztja az őt megillető esziközölaet, a munkaközvetítés
sel kapcsolatos 'közös ügyeik és a közíánsissági, itlet- 
ve tartományi intéziet működésére szükséges ügyek 
finanszírozására.



A  munkaközvetítéssel kapcsolatos közös ügyek 
finanszírozáséira szolgáló eszközök alsősioiriban a köz
ségi közösségeik többleitíkiadásának fedezésére szol
gálnak a munkanélküliek anyagi biztosiításáwall kap
csolatában.”

8. Cikk
A  20, 20a. és 22. oJklk törlendő.

9. Cikk
A  közösségeik szlkupstinai tagjainak megbízatása 

az újonnan megválasztott szkupstina alakuló gyűlé
sével megszűnik; a választásokat legkésőbb 1970. áp
rilis 30-áiilg le kedll bonyölítani.

10. Cikk
A  Kosovo SZAT tartományi munkeíközveitítő kö

zösségének számára 1970-re póteszközök bizitosítandók 
a közösség részére 1969-ben kiutalt eisaközök összegé
ben a közös munkaközvetítési ügyek intézésére a 
Köztársaság területén lévő munkanélkülijeik anyagii 
biztosításával kapcsolatában.

Az előző bekezdésben említett eszközeket a mun
kaközvetítéssel kapcsolatos közös ügyeik intézésére 
szánt eszlközökből a következő szerveik fizetik be:

1. A  Vagdasági Szocialista Autonóm Tartomány 
tartományi miunkaközivetítő közössége az 1969-ben az 
autonóm tartomány területéről befizetendő eszközök 
összegében, mégpedig a Köztársaság területén vég
zendő miunikaüsöevetítési közös ügyek intézéséire szánt 
eszközökbe;

2. A  köztársasági közösség befizeti a különbö- 
zetet az ezen cikk 1. bekezdésében említett összegig.

11. Cikk
A  jelien törvény 10. cütokébe foglalt rendeilkezések 

a Szerb Szocialista Köztársaság egész területén egy
ségesen alkalmazandók.

12. Cikk
A  jelen törvény a Szerb, Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon 
lléip hatályba azziail, hogy 1970. január 1-étől alkal- 
maaaindó.
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