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A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 

szakaszának 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 1969 ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 
SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁ

RÓL

A Szerb Szocialista Köztársaság 1969 évi költségve
tésének zárszámadásáról szóló törvényt, amelyet a 
Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinája a Köztár
sasági Tanács 1970 október 1-én és a Politikai Szerve
zési Tanács 1970 szeptember 28-án tartott ülésén elfo
gadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 101. szám 
Belgrád, 1970 október 1.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y
A SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG 1989 ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz
Az 1969-ben megvalósult bevételek és felhasznált 

eszközök összege a következőképpen alakult:
Dinár

— a költségvetési mérleg szerint 
megvalósult bevételek 
teljes összege

— a felhasznált eszközök összege '
a költségvetési mérlegben fe l
tüntetett bevételmegoszlás sze
rint 1.351.607.618,25

1.394.334.806,29

— a felhasznált eszközök összege
a költségvetési mérlegben fel 
nem tüntetett bevételek meg
oszlása szerint 6,755.772,80

— megvalósult bevételi többlet 35,971.415,24
A  jelen szakasz 1. bekezdésének 3. pontjában fog

lalt eszközöket a következőkre fordították:
— a dolgozók minimális személyi 

jövedelmének kifizetésére szol
gáló kölcsönre

—. az egyetemi hallgatók köztársa
sági kölcsönalapjának, kölcsö
nöztek az ideiglenes pénzelés 
időszakában (1969 jan.—márc.)

3,755.772,80

3,000.000,00

2. szakasz
A jelen törvény 1. szakaszában foglalt bevételi 

többlet megoszlása a következő:
1. Az 1970 évi köztársasági költ

ségvetésbe
2. Az infrastruktura szükségleteire
3. Az 1969 évi képviselőválasztá

sokkal kapcsolatos költségek 
fedezésére

4. A  Köztársaságnak a Tovarnik 
—Presevo magisztrális vasút
vonal korszerűsítésének pénze
lésében való részvételére

5. A  Köztársaság autonóm tarto
mányokon kívüli nem eléggé 
fejlett vidékeinek fejlesztési 
programja szerinti útépítésre

A jelen szakasz 1. bekezdésében előirányzott esz
közöket a Köztársasági Pénzügyi Titkárság átruházza 
a meghatározott igénylőkre.

3. szakasz
Az előirányzott és megvalósult bevételek, ágazatok 

és nemek szerint, valamint a bevételek előirányzott és 
végrehajtott megoszlása az alaprendeltetések, megosz
lási csoportok és alcsoportok szerint a következőkép
pen alakulnak:

5,000.000,00
171.415,24

800.000,00

25,000.000,00

5,000.000,00

I. AZ 1989 ÉVI KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉS 
BEVÉTELI MÉRLEGÉBEN
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Költségvetésben A  költségvetési Megvalósítva 
előirányozva rebalanszban 

előirányozva

1

11

1. BEVÉTELNEM 
Járulékok 

A  munkaviszonyból eredő szemé
lyi jövedelem utáni járulék 
Munkaviszonyból eredő személyi 
jövedelem  utáni járulék 001 99,390.000,00 105,000,000,00 107,352.465,50



1 2 3 4 5 6 7

112 A munkaviszonyból eredő szemé
lyi jövedelem utáni szövetségi já 
rulékban való részvétel 002 163,360.000,00 180,000.000,00 180,765.044,46

12 A  mezőgazdasági tevékenységből 
eredő személyi jövedelem utáni 
járulék 004 30,810.000,00 28,000.000,00 26,787.647,02

13 A magán kisipari és más gazda
sági tevékenységből eredő szemé
lyi jövedelem utáni járulék 007 2,122.900,00 2,002.900,00 2,163.953,87

14 önálló értelmiségi tevékenységből 
eredő- személyi jövedelem utáni 
járulék 011 177.100,00 137.100,00 156.160,59

15 Szerzői jogból, találmányokból és 
műszaki fejlesztésből eredő sze
mélyi jövedelem utáni járulék 014 8,050.000,00 11,540.000,00 12,605.488,20

16 A  közös fogyasztási eszközök utá
ni járulék 01-9 12,110.000,00 16,060.000,00 17,073.148,71
1. BEVÉTELNEM ÖSSZESEN 

Járulékok 020 316,020.000,00 342,740.000,00 346,903.908,35
2. BEVÉTELNEM 

Adók
21

214
Forgalmi adó:
Köztársasági kiskereskedelmi for
galmi adó 021 167,400.000,00 164,220.000,00 169,475.024,83

215 A  szövetségi kiskereskedelmi for
galmi adóban való részvétel 025 365,835.000,00 377,305.000,00 387,983.415,84

29 Közúti motoros teherjárművek, 
pótkocsik, kombijárművek, vala
mint más teher- és áruszállító 
járművek utáni adó 035 7,000.000,00 2,940.000,00 3,916.460,82

2. BEVÉTELNEM ÖSSZESEN 
Adók 036 540,235.000,00 544,465.000,00 561,374.901,49

83

3. BEVÉTELNEM 
Illetékek 

Bírósági illetékek készpénzben 039 60,340.000,00 66,400.000,00 83,114.818,96
1 . BEVÉTELNEM ÖSSZESEN 

Illetékek 042 60,340.000,00 66,400.000,00 83,114.818,96

61

6. BEVÉTELNEM 
A szervek bevételei és különféle 
egyéb bevételek 
A szervek bevételei 047 700.000,00 700.000,00 756.563,81

62 Különféle egyéb bevételek 048 8,050.000,00 8,050.000,00 9,081.421,05
6. BEVÉTELNEM ÖSSZESEN 
A szervek bevételei és különféle 
egyéb bevételek 049 8,750.000,00 8,750.000,00 9,837.984,86

71
712

7. BEVÉTELNEM 
Póteszközök 

Általános póteszközök:
Általános póteszközök a Szerb 
SZK-nak SZAT Koszovó részére 051 312,296.000,00 332,296.000,00 332,296.000,00

72
722

Rendeltetés szerinti póteszközök 
Rendeltetés szerinti póteszközök a 
SZSZK-nak a belügyi szolgálat 
pénzelésére 054 41,786.740,00 41,786.740,00 41,786.740,00
7. BEVÉTELNEM ÖSSZESEN 
Póteszközök 056 354,082.740,00 374,082.740,00 374,082.740,00

»1

9. BEVÉTELNEM
Átvitt eszközök 

Az előző évi költségvetés bevételi 
többlete 058 19,020.000,00 19,020.000,00 19,020.452,63
9. BEVÉTELNEM ÖSSZESEN 
Átvitt eszközök 060 19,020.000,00 19,020.000,00 19,020.452,63
MEGOSZLÁSRA SZÁNT 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 
(1—9 BEVÉTELNEM) 061 1.298,447.740,00 11.355,457.740,00 1.394,334.806,29
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A  BEVÉTELEK 
ÁLTALÁNOS Sorszám 

MEGOSZLÁSA
Költségvetésben

előirányozva

A  költségvetési 
rebalanszban 

és az utólagos 
módosításokban 

előirányozva

Teljesítv#

1 2 3 4 5 6 7

01-2

01-2-2

01. ALAPRENDELTETÉS 
Művelődési és nevelési tevékeny
ség
Meghatározott összegben megosz
lott eszközök:
Külön rendeltetésekre 070 120.000,00 4,120.000,00 4,119.997,19
01. ALAPRENDELTETÉS 

ÖSSZESEN 072 120.000,00 4,120.000,00 4,119.997,10

02-1

02-11

02-2-2

02. ALAPRENDELTETÉS
Tudományos tevékenység 

Az egyés bevételek vagy az össz
bevétel után százalékban megosz
lott eszközök:
A  köztársasági tudományos alap
ba
Külön rendeltetésekre

073
075

48,470.000,00
7,030.000,00

48,470.000,00
7,030.000,00

\

48,470.000,00
7,030.000,00

02. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 076 55,500.000,00 55,500.000,00 55,500.000,00

03-2

4-1

03-1

03-11

03. ALAPRENDELTETÉS 
Oktatási-kulturális tevékenység 
Az összes, vagy az egyes bevéte
lek eszközeinek megoszlása száza
lékokban
A  köztársasági kulturális közösség 
részére
— a szerzői jogból, találmányok

ból és műszaki fejlesztésekből 
eredő személyi jövedelmek 
utáni járulékból 077

— a Köztársaság autonóm tarto
mányokon kívüli területén élő 
nemzetiségek kulturális szük
ségleteinek fedezésére — ré
szesedés a szövetségi forgalmi 
adóból 077

— A közösség egyéb szükségletei
nek kielégítésére — részesedés
a szövetségi forgalmi adóból 077

03-12 Vajdaság SZAT területén élő
nemzetiségek kulturális igényei
nek kielégítésére 077
Meghatározott összegben megosz
tó eszközök:

03-2-2 Külön rendeltetésekre 079

8.050.000.00 11,460.000,00 11,460.000,00

1.330.000.00 1,330.000,00 1,330.000,00

29.840.000.00 29,840.000,00 29,840.000,00

24.180.000.00 24,180.000,00 24,180.000,00

2,300.800,00 2,300.800,00 2,300.800,00

03. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 080 65,700.800,00 69,110.800,00 69,110.800,00

04. ALAPRENDELTETÉS 
Szociális gondozás 
Az összes vagy egyes bevételek 
eszközeinek megoszlása százalék

ban:
A köztársasági szociális védelmi 
alapba

04-11

04-2-2 Külön rendeltetésekre
081 6,160.000,00 0,530.000,00 6,530.000,00
084 123,845.000,00 123,795.000,00 123,791.595,00

086 130,005:000,00 130,325.000,00 130,321.595,00



05-2

07-2

09-1

09-2

10-2

13-2

14-1

05. ALAPRENDELTETÉS
Egészségvédelem
Meghatározott összegben megosz
lott eszközök:
Külön rendeltetésekre 089 55,011.900,00 60,747.084,00 60,745.054,00

05. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 090 55,011.900,00 60,747.084,00 60,745.054,90

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek működése 
Meghatározott összegben megosz
lott eszközök:
Rendes tevékenységre 
Külön rendeltetésekre

096
097

118.505.600.00
159.162.100.00

121,406.424,55
159,235.907,65

121,406.424,55
156,929.605,24

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 099 277,667.700,00 280,642.332,20 278,336.029,79

09. ALAPRENDELTETÉS 
Általános póteszközök más társa
dalmi-politikai közösségek részére 
Az összes vagy egyes bevételek 
eszközeinek megoszlása százalék
ban
A Köztársaság Koszovó SZAT te
rületén kívüli községei számára 
Meghatározott összegben megosz
lott eszközök:
A szövetségi költségvetésből a 
SZSZK-nak Koszovó SZAT részére

101

102

87,775.000,00

312,296.000,00

87,775.000.00

332,296.000,00

87,775.000,00

332,296.000,00
Vajdaság SZAT részére a köztár
sasági költségvetésből 102 12,000.000,00 12,000.000,00 12,000.000,00

09. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 103 412,071.000,00 432,071.000,00 432,071.000,00

10. ALAPRENDELTETÉS 
Rendeltetés szerinti eszközök a 
többi társadalmi-politikai közös
ség számára
Meghatározott összegben megosz
lott eszközök:
Vajdaság SZAT részére a több
nyelvű adminisztráció megvalósí
tásának pénzelésére az általános 
póteszközökben nem részesülő 
községekben 105 3,000.000,00 3,000.000,00 3,000.000,00

10. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 107 3,000.000,00 3,000.000,00 3,000.000,00

13. ALAPRENDELTETÉS
A társadalmi-politikai szerveze
tek és a polgárok egyesületeinek 
tevékenysége
Meghatározott összegben megosz
lott eszközök 112 16,805.600,00 17,064.280,00 17,064.243,40

13. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 113 16,805.600,00 17,064.280,00 17,064.243,40

14. ALAPRENDELTETÉS 
Gazdaságon kívüli beruházások 
Az összes vagy egyes bevételek 
eszközeinek megoszlása százalék
ban:
Az átengedett szövetségi forgalmi 
adóból:
Részvétel a vizek kártételei elleni 
védelem, az iskolaügy szükségle
teinek és az infrastrukturális lé
tesítmények pénzelésére 114 48,384.000,00 49,504.000,00 49,504.000,00
A köztársasági kiskereskedelmi 
forgalmi adóból:

J



1 2 3 4 5 6 7

14-12 Részvétel a víz kártételei elleni 
védelmi objektumok és az infra
strukturális létesítmények építé
sének pénzelésében és az annui
tások törlesztésében 114 167,396.000,00 167,396.000,00 167,396.000,09

14-2 Meghatározott összegben megosz
lott eszközök:

14-2-21 Folyó befektetésekre 115 40,301.700,00 42,166.739,00 42,166.739,00
14-2-22 Az annuitások törlesztésére 116________ 10,577.100,00________9,469.690,00_______ 9,214.312,00

14. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 118 266,658.800,00 268,536.429,00 268,281.051,00

15. ALAPRENDELTETÉS 
Gazdasági beruházások 
Meghatározott összegben megosz
lott eszközök 120 20,000.000,00 20,000.000,00

15. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 123 20,000.000,00 20,000.000,00

18 ALAPRENDELTETÉS 
Lekülönítés a tartalékalapba 
Az összes vagy egyes bevételek 
eszközeinek megoszlása százalék
ban 129 5,980.000,00 6,590.000,00 6,798.434,00

18. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 131 5,980.000,00 6,590.000,00 6,798.434,00

19. ALAPRENDELTETÉS 
A meg nem oszlott bevételek 
(folyó költségvetési tartalék) 
Meghatározott összegben megosz
lott eszközök 132 9,926.940,00 7,750.814,80 6,259.413,06

19. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 132 9,926.940,00 7,750.814,80 6,259.413,06

A  FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK 
TELJES ÖSSZEGE A KÖLTSÉG- 
VETÉSI MÉRLEGBEN VALÓ 
MEGOSZLÁS SZERINT 133 1.298,447.740,00 1.355,457.740,00 1.351,607.618,25
A felhasznált eszközök összege a 
költségvetési mérlegben fel nem 
tüntetett bevételek megoszlása 
szerint 6,755.772,80
A  FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK 
ÖSSZEGE A KÖLTSÉGVETÉSI 
MÉRLEGBEN FELTÜNTETETT 
MEGOSZLÁS SZERINT ÉS A 
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGBEN 
FEL NEM TÜNTETETT MEG
OSZLÁS SZERINT 133 1.298,447.740,00 1.355,457.740,00 1.358,363.391,00

III. A MEGVALÓSULT BEVÉTE
LI TÖBBLET, ILLETVE HIÁNY 
A  ZÁRSZÁM ADÁS SZERINT 
Megvalósult bevételek (061) 134 1.394,334.806,29

A  megoszlott bevételek összegé (133) 135 1.358,363.391,05

Meg nem oszlott bevételek (061 
mínusz 133) 136 35,971.415,24

IV A MEGVALÓSULT BEVÉTE
LI TÖBBLET MEGOSZLÁSA 
1. Átvitel a jövő évi költségvetés
be:
— Az utak korszerűsítésére és 

újjáépítésére a gazdaságilag 
fejletlen vidékek fejlesztési 
programja szerint 5,000.000,00

2. Az infrastruktúra szükségleteire 171.415,24

3. Az 1969 évi képviselőválasztá
sokkal kapcsolatos költségek fe
dezésére 800.000,00
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4. A  Köztársaság részvételére a 
Tovarnik—Presevo magisztrális 
vasútvonal korszerűsítésének pén
zelésében
5. tJtépítésre az autonóm tarto
mányokon kívüli nem eléggé fe j
lett vidékek fejlesztési programja 
szerint

25,000.000,00

5,000.000,00

II. KÜLÖNÖS RÉSZ

4. szakasz
A  köztársasági költségvetés 918,324.184,25 dinár 

összegű bevétele az eszközök hordozói és igénylői kö
zött a közelebbi rendeltetések keretébe a jelen tör
vény 3, szakaszában foglaltak szerint oszlik meg:

I. KÖLTSÉGHELYREND

A SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG SZKUPSTINAjA
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07. ALAPRENDELTETÉS
Az állami szervek működése

1 07-2-1 A  Szkupstina rendes tevékenységére 6,567.700,00 6,594.985,00 6,594.985,00
2 07-2-2 Térítmény a köztársasági képviselők

nek, funkcionáriusoknak és szakér
tőknek a bizottságokban és a Szkups

i tina többi testületében 11,405.400,00 9,160.400,00 9,152.383,95
3 07-2-2 A  be nem osztott köztársasági funk

cionáriusok személyi jövedelme és hi
vatalos útiköltségei 3,474.000,00 4,120.000,00 4,108.976,90

4 07-2-2 A  köztársasági képviselők klubjának
kiadásai 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5 07-2-2 A  szkupstinai anyag és közlemények
kidolgozási költségei 565.000,00 822.000,00 822.000,00

6 07-2-2 Rendkívüli kiadások 140.000,00 185.000,00 185.000,00
7 07-2-2 Az időszakos és túlórái munka utáni

térítmény 180.000,00 301.800,00 301.755,20
8 07-2-2 Telefon és távíró kiadások 300.000,00 290.000,00 289.746,80
9 07-2-2 Az anyag sokszorosításának költségei 341.000,00 301.000,00 299.464,55

10 07-2-2 A  Köztársasági Szkupstina és a KVT 
szükségleteivel kapcsolatos reprezen
táció és protokoll kiadásai 500.000,00 750.000,00 750.000,00

11 07-2-2 A  tájékoztatási szolgálat kiadásai 11.000,00 11.000,00 11.000,00
12 07-2-2 A  köztársasági képviselők választásá

val kapcsolatos kiadások:
... «•

a) választási költségek 2,565.000,00 3,240.200,00 3,240.162,00
b) a DNSZSZ köztársasági választmá
nyának a választásokat előkészítő te
vékenységre 700.000,00 700.000,00 700.000,00

13 07-2-2 A  Köztársasági Szkupstina hivatali he
lyiségei és leltára karbantartásának
költségei 724.000,00 376.000,00 376.000,00

14 07-2-2 A  Szkupstina és testületei üléseinek

&

más szervezet helyiségében való le
folytatásának költségei ___  30.000.P0 30.000,00 29.510,30



15 07-2-2 A szimultán tolmácsberendezések és 
audió iroda folyó karbantartási költ
ségei 35.000,00 8.000,00 7.791,65

16 07-2-2 A Föderáció Tanácsa kiadásaiban való
részvétel 150.000,00 31.000,00 30.914,15

17 07-2-2 Könyvbeszerzés a Köztársasági Szkups- 
tina könyvtára számára 40.000,00 40.000,00 39.849,30
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN: 27,738.100,00 26,971.385,00 26,949.539,80
14. ALAPRENDELTETÉS 
Gazdaságon kívüli beruházások

18 14-2-21 Leltár beszerzése, beruházási munká
latok és az épület karbantartása 640.000,00 1,299.789,00 1,299.789,00

19 14-2-22 Lakásépítési kölcsönök utáni annuitá
sok törlesztése 39.500,00 39.500,00 39.500,00
14. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 679.500,00 1,339.289,00 1,339.289,00
1. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN (1— 19 rovat) 28,417.600,00 28,310.674,00 28,288.828,80
1. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULALÁSA
A  Szerb Szocialista Köztársaság Szkups- 
tinája
— rendes tevékenységre 6,567.700,00 6,594.985,00 6,594.985,00
— egyéb rendeltetésekre 21,849.900,00 21,715.689,00 21,693.843,80
1. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN. 28,417.600,00 28,310.674,00 28,288.828,80
2. KÖLTSÉGHELYREND

KÖZTÁRSASÁGI VÉGREHAJTÓ 
TANÁCS 

04. ALAPRENDELTETÉS

20 04-2-2
Szociális gondozás
Állandó és időszakos segélyek, amelye
ket a KVT adminisztratív bizottsága 
juttat 2,400.000,00 2,400.000,00 2,400.000,00

21 04-2-2 Kivételes nyugdíjak a nyugdíjbiztosí
tásról szóló alaptörvény 36. és 96. sza
kaszának rendelkezései szerint 1,400.000,00 1,080.000,00 1,080.000,00

22 04-2-2 A  Népfelszabadító Háború résztvevői
nek anyagi támogatása 3,700.000,00 4,020.000,00 4,020.000,00

23 04-2-2 A  hazatérő kivándorlók letelepedésével 
kapcsolatos kiadások 50.000,00 _

04. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 7,550.000,00 7,500.000,00 7,500.000,00

24 07-2-1

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A  KVT rendes ténykedésére 6,107.800,00 6,330.437,00 6,330.437,00

25 07-2-2 A  KVT tagjai és a köztársasági titká
rok személyi jövedelm e a Köztársasági 
Végrehajtó Tanácsban 1,387.000,00 1,565.000,00 1,564.168,15

26 07-2-2 A  KVT-ban beosztottak személyi jö 
vedelme 538.000,00 390.000,00 375.641,10

27 07-2-2 A  Tanács funkcionáriusainak útiköltsé
gei és egyéb kiadások a Tanács szük
ségleteivel kapcsolatos hivatalos utazá
sokra 300.000,00 350.000,00 315.761,30

28 07-2-2 Előfizetés a Tanjug bulletinjére és más 
folyóiratokra 60.000,00 60.000,00 46.772,50

29 07-2-2 A  speciális telefonközpont, telex és te
lefon költségeire, amelyeket a KVT 
visel 80.000,00 110.000,00 105.441,90

30 07-2-2 Gyorsírói jegyzetek kidolgozására, az 
anyag sokszorosítására és a KVT ülé
seinek előkészítésére vonatkozó egyéb 
kiadásokra 60.000,00 60.000,00 1 59.520,10
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31 07-2-2 Könyvek beszerzése a könyvtár részére 10.000,00 10.000,00 9.795,90
32 07-2-2 A  KVT által alakított bizottságok ülé

seivel kapcsolatos kiadások 100.000,00 100.000,00 100.000,00
33 07-2-2 A  vallásügyi bizottság szükségleteire 1,670.000,00 1,670.000,00 1,670.000,00
34 07-2-2 A  Nemanjina utcai 11-es számú épü

letben elhelyezett hivatali helyiségek 
karbantartási költségei 150.000,00 150.000,00 150.000,00

35 07-2-2 Az emlékpark karbantartásában való 
részvételre Oplenácon — Topolán 80.000,00 80.000,00 80.000,00

36 07-2-2 A  Köztársasági Szkupstina, a KVT és 
a többi köztársasági szerv és szervezet 
szükségleteit kielégítő reprezentációs és 
más létesítmények karbantartásával és 
igénybevételével kapcsolatos kiadások 527.000,00 527.000,00 527.000,00

37 07-2-2 A  KVT keretében lévő a határmenti 
kérdésekkel és a külfölddel való más 
viszonyokkal foglalkozó szolgálat ki
adásai 350.000,00 140.000,00 140.000,00

38 07-2-2 A  beszüntetett járási szervek be nem 
osztott dolgozói számára 
—  továbbképzés és a nyugdíj előtt levő 

dolgozók személyi jövedelme 300.000,00 270.000,00 270.000,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 11,719.800,00 11,812.437,00 11,744.537,95

14. ALAPRENDELTETÉS 
Gazdaságon kívüli beruházások

39

40

14-2-21

14-2-22

Lakásépítésre a Köztársasági Szkups
tina és a KVT szükségleteire 
Lakásépítési kölcsönök utáni annuitá
sok

3.200.000.00

1.750.000.00

4,405.250,00

544.750,00

4,405.250,00

544.750,00
41 14-2-22 A  közigazgatási épületre fordított köl

csön annuitásai 2,000.000,00 2,000.000,00 2,000.000,00
14. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 6,950.000,00 6,950.000,00 6,950.000,00

2. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(20—41 rovat) 26,219.800,00 26,262.437,00 26,194.537,95

2. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Köztársasági Végrehajtó Tanács 
— rendes ténykedésre 6,107.800,00 6,330.437,00 6,330.437,00
•— egyéb rendeltetésekre 20,112.000,00 19,932.000,00 19,864.100,00

2. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 26,219.800,00 26,262.437,00 26,194.537,95

S. KÖLTSÉGHELYREND
SZERB ALKOTMÁNYVÉDŐ BÍRÓSÁG

42 07-2-1

07. ALAPRENDELTETÉS 
Állami szervek ténykedése 
A  bíróság rendes ténykedésére 743.100,00 744.705,00 744.705,00

43 07-2-2 A  bíróság tagjainak személyi jövedelme 613.200,00 693.780,00 693.513,55
44 07-2-2 A  bírósági eljárással, a tárgyalások- 

ülések anyagának szakelemzésével és 
feldolgozásával kapcsolatos kiadások 10.000,00 6.450,00 5.923,30

45 07-2-2 A  bíróság tagjainak útiköltségei és na
pidíjai 60.000,00 43.000,00 42.850,90

46 07-2-2 a) határozati gyűjtemények és bulleti
nek kiadási költségei 16.000,00 16.000,00 15.999,75

b) szakkönyvek beszerzése 20.000-,00 20.000,00 20.G00.00
47 07-2-2 Rendkívüli kiadások 4.000,00 4.000,00 3.999,50
48 07-2-2 A bíróság tagjainak PTT kiadásai 19.000,00 19.000,00 18.467,20

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN: 1,485.300,00 1,546.935,00 1,545.459,20
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3. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN (42— 48 rovat)________________________ 1,485.300,00_______ 1,546.935,00_______ 1,545.459,20

3. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Szerb Alkotmányvédő Bíróság 
—  rendes ténykedésre 743.100,00 744.705,00 744.705,00
— egyéb rendeltetésekre 742.200,00 802.230,00 800.754,20
3. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 1,485.300,00 1,546.935,00 1,545.459,20

IV. KÖLTSÉGHELYREND
KÖZTÁRSASÁGI BELÜGYI 
TITKÁRSÁG

49 07-2-1

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A  Titkárság rendes ténykedésére 20,258.800,00 20,262.010,00 20,262.010,00

50 07-2-2 A  Titkárságnak a Köztársasági Szkups
tina által kinevezett funkcionáriusai 
személyi jövedelm e és útiköltségei
a) személyi jövedelm ek
b) útiköltségek

113.600,00
25.000,00

121.330,00
25.000,00

118.156,40
22.275,60

51 07-2-2 A  Titkárság egyéb külön rendelteté
seire 20,006.700,00 20,512.420,00 20,512.420,00

52 07-2-2 Az államhatáron át történő nemzetközi 
személyforgalmat ellenőrző szolgálat 
kiadásai 4,294.700,00 4,294.700,00 4,294.700,00

53 07-2-2 A milícia speciális egységeinek kiadá
sai Belgrádban 5,757.000,00 5,757.000,00 5,757.000,00

54 07-2-2 Az állambiztonsági szolgálat tényke
désére 33,917.300,00 33,922.115,00 33,922.115,00

55 07-2-2 A belügyi iskola működésére 8,123.900,00 8,123.900,00 8,123.900,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN: 92,497.000,00 93,018.475,00 93,012.577,00

56 14-2-21

14. ALAPRENDELTETÉS 
— Gazdaságon kívüli beruházások 
Berendezés beszerzése és létesítmények 
építése 8,303.100,00 8,303.100,00 8,303.100,00

57
*

14-2-21 A  meglévő és az újonnan nyílt határ
átjárók berendezésének beszerzése 581.200,00 581.200,00 581.200,00

58 14-2-21 A  belügyi szolgálat meglévő iskolájá
nak továbbépítésére és az internátus- 
sal ellátott iskola felépítésére 1,960.000,00 1,960.000,00 1,960.000,00

59 14-2-22 A lakásépítési kölcsön utáni annuitás 290.900,00 290.900,00 290.900,00

14. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 11,135.200,00 11,135.200,00 11,135.200,00
4. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN (49—59 rovat) 103,632.200,00 104,153.675,00 104,147.777,00
4. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Köztársasági Belügyi Titkárság
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

20.258.800.00
83.373.400.00

20,262.010,00
83,891.665,00

20,262.010,00
83,885.767,00

4. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN 103,632.200,00 104,153.675,00 104,147.777,00

5. KÖLTSÉGHELYREND
k ö z t á r s a s á g i  n é p v é d e l m i
TITKÁRSÁG

60 07-2-1

07. ALAPRENDELTETÉS
—  Állami szervek ténykedése 
A Titkárság rendes ténykedésére 1,143.200,00 1,151.748,00 1,151.748,00

61 07-2-2 A Titkárságnak a Köztársasági Szkups
tina által kinevezett funkcionáriusai 
személyi jövedelm e és útiköltségei 
a) személyi jövedelm ek 115.300,00 115.300,00 115.300,00
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b) útiköltségek 25.000,00 15.000,00 14.872,15
62 07-2-2 Az agitáció és propaganda költségei 100.000,00 100.000.00 100.000,00

Főtörzskar
63 07-2-1 Rendes ténykedésre 346.400,00 346.400,00 346.400,00
64 07-2-2 A Fötörzskarnak a Köztársasági

Szkupstina által kinevezett funkcioná
riusai személyi jövedelm e és útikölt
ségei
a) személyi jövedelmek 66.800,00 38.500,00 38.500,00
b) útiköltségek 15.000,00 12.000,00 12.000,00

65 07-2-2 A káderek kiképzése 27.500,00 6.080,00 6.080,00
07. ALAPRENDELTETÉS
ÖSSZESEN 1,839.200,00 1,785.028,00 1,784.857,00
14. ALAPRENDELTETÉS
Gazdaságon kívüli beruházások

66 14-2-21 A  köztársasági távközlési mozgóköz
pont berendezésének beszerzése és kar
bantartása:
a) a berendezés beszerzése 1,100.000,00 1,100.000,00 1,100.000,00
b) a berendezés karbantartása 78.000,00 78.000,00 78.000,00

67 14-2-21 A Köztársaság részvétele a távközlési
segéd központok építésének pénzelésé
ben 3,136.000,00 3,136.000,00 3,136.000,00

68 14-2-21 A Főtörzskar részére szükséges beren
dezés 1,786.100,00 1,786.100,00 1,786.100,00
14. ALAPRENDELKEZÉS
ÖSSZESEN 6,100.100,00 6,100.100,00 6,100.100,00
5. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(60—68 rovat) 7,939.300,00 7,835.128,00 7,884.957,00
5. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Köztársasági Népvédelmi Titkárság
— rendes tevékenységre 1,489.600,00 1,498.148,00 1,498.148,00
— egyéb rendeltetésekre 6,449.700,00 6,386.980,00 6,386.809,00
5. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN 7,939.300,00 7,885.128,00 7,834.957,00

6. KÖLTSÉGHELYREND
KÖZTÁRSASÁGI IG AZSÁ G - ÉS
ÁLTALÁNOSÜGYI TITKÁRSÁG
07. ALAPRENDELTETÉS
— Az állami szervek ténykedése
Köztársasági Titkárság

69 07-2-1 A Titkárság rendes ténykedésére 1,505.600,00 1,529.385,00 1,529.385,00
70 07-2-2 A Titkárságnak a Köztársasági Szkups

tina által kinevezett funkcionáriusai
személyi jövedelme és útiköltségei
a) személyi jövedelmek 112.900,00 114.682,00 114.682,00
b) útiköltségek 25.000,00 25.000,00 23.330,95

71 07-2-2 Személyszállítási költségek a bírósági
eljárásokban 200.000,00 231.990,00 231.954,25

72 07-2-2 A nemzetközi jogsegély költségei 2.000,00 4.000,00 ' 3.756,20
73 07-2-2 Ártatlanul elítélt személyek térítménye 61.700,00 61.700,00 61.578,65
74 07-2-2 A bűnvádi eljárási kiadások térítménye 480.000,00 480.000,00 404.128,90
75 07-2-2 Az OPT/1 OPT/2 statisztikai lapok fel

dolgozása 10.000,00 10.000,00 10.000,00
76 07-2-2 Részvétel a vizsgálati fogságban lévők

eltartási költségeiben 2,300.000,00 2,300.000,00 2,300.000,00
77 07-2-2 Börtönbüntetésüket kitöltő személyek

kórházi költségei 180.000,00 180.000,00 180.000,00
Büntető-javító intézmények

78 07-2-1 Rendes ténykedésre 4,613.400,00 4,761.732,00 4,761.732,00
79 07-2-2 Külön rendeltetésekre 2,533.900,00 2,533.900,00 2,533.900,00

12,024.500,00 12,232.389,00 12,154.447,95



6. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN

12,024.500,00 12,232.389,00 12,154.447,95

80 01-2-2 

81 01-2-2 

81a 01-2-2

82 03-2-2

83 03-2-2

84 03-2-2

85 07-2-1
86 07-2-2

87 07-2-2
88 07-2-2

r

89 07-2-2

90 07-2-2

91 07-2-2

92 07-2-2

93
94

6. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Köztársasági Igazság- és 
Általánosügyi Titkárság
— Rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

6,119.000,00
5,905.500,00

6.291.117.00
5.941.272.00

6,291.117,00
5,863.330,95

6. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 12,024.500,00 12,232.389,00 12,154.447,95

7. KÖLTSÉGHELYREND 
KÖZTÁRSASÁGI MŰVELŐDÉS- ÉS 
KULTŰRÜGYI TITKÁRSÁG
01. ALAPRENDELTETÉS 
—  Művelődési és nevelési 

tevékenység 
A  tanulók iskolai versenyeken elért 
eredményeiért adott térítmények 
Belgrád kultúrközpontjának adott té- 
rítmény
Póteszközök a Köztársasági művelő
dési közösségnek a középfokú szakké
pesítés kiegészítő pénzelésére

20.000,00

50.000,00

20.000,00

50.000,00

4,000.000,00

19.997,10

50.000,00

4,000.000,00
01. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN: 70.000,00 4,070.000,00 4,069.997,10
03. ALAPRENDELTETÉS 
— Tanügyi-kultúrtevékenység 
Térítmény az alapfokú oktatási inté
zet programi feladatainak teljesítésére 982.900,00 982.900,00 982.900,00
Térítmény a szakképesítési intézet 
programi feladatainak teljesítésére 863.900,00 863.900,00 863.900,00
Térítmény a tanszer — és tanfelszere
lési intézet programi feladatainak tel
jesítésére 454.000,00 454.000,00 454.000,00
03. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN: 2,300.800,00 2,300.800,00 2,300.800,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
— Állami szervek ténykedése 
A Titkárság rendes tevékenysége 1,949.000,00 2,053.069,00 2,053.069,00
A Titkárságnak a Köztársasági Szkups- 
tina által kinevezett funkcionáriusai 
személyi jövedelm e és útiköltségei 
a) személyi jövedelmek 103.500,00 124.415,00 122.274,05
b) útiköltségek * 25.000,00 25.000,00 23.766,40

Témák kidolgozására 90.000,00 90.000,00 89.964,00

A Szerb SZK tanügyi tanácsának ki
adásai 200.000,00 200.000,00 199.879,75

Nemzetközi kapcsolatok és együttmű
ködés a kultúra, művelődés és tudo
mány terén 2,152.700,00 2,152.700,00 2,152.247,90

A külföldi propagandával kapcsolatos 
költségek 43.000,00 43.000,00 42.155,65

A Köztársaság résztvétele a Djerdáp 
övezetében lévő műemlék- és termé
szetvédelem költségeiben 350.E00.00 350.000,00 350.000,00
A köztársasági filmselejtező bizottság 
kiadásai 20.000,00 20.000,00 19.873,75

07 ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN: 4,933.200,00 5,058.184,00 5,053.230,50

14 ALAPRENDELTETÉS 
— Gazdaságon kívüli beruházások 
Népkönyvtár 8,409.700,00 8,409.700,00 8,409.700,00

Rádió Priština 7,056.800,00 7,056.800,00 7,056.800,00



95 14-2-22 Lakásépítési hitel törlesztési annuitása:
a) a belgrádi egyetem részére 576.000,00 576.000,00 576.000,00
b) a nisi egyetem részére ___________________ 60.900,00__________ 60.900,00______ 60.900,00
14. ALAPRENDELTETÉS
ÖSSZESEN;______________________________________ 16,103.400,00 16,103.400,00 16,103.400,00
7. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN (80—95 rovat) 23,407.400,00 27,532.384,00 27,527.427,60
7. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Köztársasági Művelődés- és Kultúr- 
ügyi Titkárság 
—  Rendes tevékenységre 1,949.000,00 2,053.069,00 2,053.069,00
— egyéb rendeltetésekre 21,458.400,00 25,479.315,00 25,474.358,60
7. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN: 23,407.400,00 27,532.384,00 27,527.427,60

8. KÖLTSÉGHELYREND
k ö z t á r s a s á g i
EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS NÉPJÖLÉTPOLITIKAI
TITKÁRSÁG

96 04-2-2

04. ALAPRENDELTETÉS
— Szociális gondozás 
A rokkantsági védelem kiadásai: 
a) rokkantsági pótlék 110,850.000.00 110.850.000,00 110,850.000,00
b) a rokkantsági pótlék élvezőinek jo 

gaik. új feltételek szerinti gyakorlá
sára való kísérleti átcsoportosítá
sának költségei 100.000,00 100.000,00 100.000,00

c) gyermekpótlék 3,000.000,00 3,000.000,00 3,000.000,00
97 04-2-2 A  nemzetközi gyermekalap segélyé

nek megosztási költségei 300.000,00 300.000,00 296.595,00
96 04-2-2 A Köztársaság autonóm tartományok 

iránti kötelezettsége a szociális véde
lem 1968. évi kiadásainak fedezésében 1,705.000,00 1,705.000,00 1,705.000.00

99 04-2-2 Térítmény a Köztársasági Népjólét- 
ügyi Intézménynek programi feladatai 
teljesítésére 340.000,00 340.000,00 340.000,00
04. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 116,295.000,00 116,295.000,00 116,291.595,00

100 05-2-2

05. ALAPRENDELTETÉS
— Egészségügyi védelem 
A rokkantak egészségügyi védelmének 
kiadásai 46,380.000,00 51,380.000,00 51,380.000,00

101 05-2-2 Térítmény a köztársasági egészségügyi 
intézményeknek a Szerb SZK külön 
érdekeit jelentő egészségvédelmi tény
kedésért 3,336.000,00 3,336.000,00 3,335.970,00

102 05-2-2 Térítmény az egészségügyi intézmé
nyeknek a pszichiátriai intézmények
ben elhelyezett betegek gyógykezelé
séért 2,545.900,00 3,121.084,00 3,119.656,00

103 05-2-2 Meghatározott fertőző betegségek le
küzdése a Szerb SZK területén 2,100.000,00 2,100.000,00 2,100.000,00

104 05-2-2 Idegen állampolgárok hazánkban való 
gyógykezelési költségei 150.000,00 310.000,00 309.428,90

105 05-2-2 Az egészségügy külön szükségleteire 500.000,00 500.000,00 500.000,00
05. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 55,011.900,00 60,747.084,00 60,745.054,90

106 07-2-1

07. ALAPRENDELTETÉS 
— Állami szervek ténykedése 
A  Titkárság rendes tevékenységére 3,169.800,00 3,228.637,00 3,228.637,00

107 07-2-2 A  Titkárságnak a Köztársasági Szkups- 
tina által kinevezett funkcionáriusai 
személyi jövedelme és útiköltségei 
a) személyi jövedelmek 106.800,00 120.951,00 119.281,65
b) útiköltségek 25.000,00 25.000,00 18.907,70



1970. október 10. Az SZSZK HIVATALOS KÖZLÖNYE 39. szám —  957. oldal

1 2 3 4 5 6

108 07-2-2 Témák kidolgozására 50.000,00 50.000,00 50.000,00
109 07-2-2 A  dolgozók előzetes vizsgálatával kap

csolatos eljárás szakfeldolgozásának 
költségei 25.000,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 3,376.600,00 3,424.588,00 3,416.826,33

110 14-2-22

14. ALAPRENDELTETÉS 
— Gazdaságon kívüli beruházások 
Az anya- és gyermek-egészségvédelmi 
intézet építési kölcsöne utáni annuitás 392.000,00 392.000,00 390.319,00

111 14-2-22 A Szerb SZK reumatológiai intézetének 
rendelője felépítésére és a felszerelés 
beszerzésére szolgáló kölcsön törlesz
tése 170.000,00 170.000,00 170.000,00

112 14-2-22 A  Népfelszabadító Háborúban részt 
vett harcosok lakására fordított hitel 
lefizetésére adott segély a községeknek 1,700.000,00 1,700.000,00 1,688.827,00
14. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 2,262.000,00 2.262.000,00 2,249.146,00
8. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(90— 112 rovat) 176,945.500,00 182,728.672,00 182,702.622.25
8. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA
Köztársasági Egészségügyi 
és Népjólétpolitikai 
Titkárság
—  Rendes tevékenységre 3,169.800,00 3,228.637,00 3,228.637,00
— egyéb rendeltetésekre 173,775.700,00 179,500.035,00 175,473.985,25
8. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN 176,945.500,00 182,728.672,00 182,702.622,25

9. KÖLTSÉGHELYREND 
KÖZTÁRSASÁGI PÉNZÜGYI 
TITKÁRSÁG
07. ALAPRENDELTETÉS

113 07-2-1
— Állami szervek ténykedése 
A Titkárság rendes tevékenységére 3,773.800,00 3,948.939,00 3,948.939,00

114 07-2-2 A Titkárságnak a Köztársasági Szkups- 
tina által kinevezett funkcionáriusai 
személyi jövedelm e és útiköltségei . 
a) személyi jövedelmek 110.000,00 117.434,00 115.397,40
b) útiköltségek 37.000,00 37.000,00 27.618,60

115 07-2-2 Térítmény a költségvetés végrehajtá
sával kapcsolatos bankszolgálatokért 1,500.000,00 1,800.000,00 1,795.754,02

116 07-2-2 Témák kidolgozására 100.000,00 100.000,00 100.000,00

117 07-2-2 Térítmény a volt telepeseknek Koszovó 
SZAT területén 100.000,00 100.000,00 36.221,60

118 07-2-2 Térítmény a köztársasági előírások sze
rinti utasforgalmi kedvezmények után 16,670.000,00 15,370.000,00 15,179.523,67

119 07-2-2 A  gyei'mekek és ifjak csoportos uta
zási kedvezményei utáni térítmény 7,050.000,00 9,750.000,00 8,456.264,50

120 07-2-2 A  megszüntetett járások kötelezettsé
geinek kielégítésére 3.840.000,00 2,840.000,00 2.398.730,20

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 33,180.800,00 34,063.373,00 32,058.448,99

121 09-2

09. ALAPRENDELTETÉS 
— Általános póteszközök 
Általános póteszközök Koszovó SZAT
részére
a) a Föderáció póteszközei 312,296.000,00 332,296.000,00 332,296.000,00

b) a Köztársaság póteszközei 12,000.000,00 12.000.000,00 12,000.000,00

09. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 324,296.000,00 344,296.000,00 344,296.000,00



122 10-2

10. ALAPRENDELTETÉS 
Rendeltetés szerinti póteszközök 
Vajdaság SZAT-nak a többnyelvű ügy
vitel megvalósításának pénzelésére az 
általános póteszközökben nem részesülő 
községekben 3,000.000,00_______ 3,000.000,00_______ 3,000.000,00

v 10. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 3,000.000,00 3,000.000,00 3,000.000,00

123 14-2-21

14. ALAPRENDELTETÉS 
— Gazdaságon kívüli beruházások 
Üdülőotthonok építése 29.400,00 29.400,00 29.400,00

124 14-2-22 A  Köztársaság 1960— 1963 között vállalt 
kötelezettségeinek kielégítésére fordí
tott kölcsön utáni annuitás 780.000,00 780.000,00 767.498,00

125 14-2-22 A  Szerb SZK irattára szükségletére 
vásárolt épülettel kapcsolatos hitel an
nuitásai 1,600.000,00 1,600.000,00 1,369.978,00
14. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 2,409.400,00 2,409.400,00 2,166.876,00

126 19-2

19. ALAPRENDELTETÉS 
— Meg nem oszlott bevételek 

(folyó költségvetési tartalék) 
Folyó költségvetési tartalék: 
a) új témák kidolgozási költségei 1;000.000,00 1,000.000,00 799.995,30
b) új gyakornok felvételére 1,380.000,00 548.891,00 —
c) az esküdtbírák térítményeire 500.000,00 — —
d) a költségvetési tartalék többi része 7,046.940,00 6,201.923,80 5,459.417,76
19. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 9,026.940,00 7,750.814,80 6,259.413,06
9. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN
(113— 126 rovat) 372,813.140,00 391,519.587,80 387,780.738,05
9. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Köztársasági Pénzügyi Titkárság 
— Rendes tevékenységre 3,773.800,00 3,948.939,00 3,948.939,00
— külön rendeltetésekre 369,039.340,00 387,570.648,80 383,831.799,05
9. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 372,813.140,00 391,519.587,80 387,780.738,05
10. KÖLTSÉGHELYREND 
KÖZTÁRSASÁGI GAZDASÁGÜGYI 
TITKÁRSÁG

127 07-2-1

07. ALAPRENDELTETÉS 
Állami szervek ténykedése 
A  Titkárság rendes tevékenységére 5,232.100,00 5,257.129,00 5,257.129,00

128 07-2-2 A  Titkárságnak a Köztársasági Szkups- 
tina által kinevezett funkcionáriusai 
személyi jövedelme és útiköltségei 
a) személyi jövedelmek 106.700,00 115.064,00 104.706,50
b) útiköltségek 37.000,00 37.000,00 26.789,80

129 07-2-2 Az ásványi nyersanyag-tartalékok meg
állapításával foglalkozó bizottság ki
adásai 65.000,00 65.000,00 61.601,25

130 07-2-2 A  szeizmológiai területfelosztási térkép 
kidolgozási költségei 200.000,00 200.000,00 200.000,00

131 07-2-2 A  révkapitányságok dolgozói egyenru
hájának beszerzése 30.000,00 30.000,00 13.729,85

132 07-2-2 A  révkapitánysági épületek tatarozása 
és rendkívüli karbantartása 125.000,00 125.000,00 121.896,65

133 07-2-2 A  révkapitányságok csónakjainak kar
bantartása kenő- és üzemanyaga 51.400,00 51.400,00 48.997,35

134 07-2-2 Űrlapok  ̂ nyomtatása a révkapitánysá
gok részére és a rádiószolgálat előírt 
nyilvántartására 15.500,00 15.500,00 7.475,15

135 07-2-2 Hajózási objektumok karbantartására 
és megjelölésére a Száván .1,340.000,00 1,340.000,00 1,339.897,90



136 07-2-2

137 07-2-2

138 07-2-2
139 07-2-2

Földtani bányászati kutatások és a 
földtani hidrometeorológiai és mér
nöki-földtani térképek kidolgozása 3,000.000,00
A belgrádi szerszámgép- és szerszám
intézet kutatási munkálataiért járó, 
szerződésben foglalt kötelezettségek ki
fizetésére 167.500,00
Turisztikai propaganda 302.500,00
Térítmény a Szerb SZK szeizmológiai 
intézetének a programi feladatok tel
jesítéséért __________________ 175.000,00
07. ALAPRENDELTETÉS
ÖSSZESEN ____________10,847.700,00

3,000.000,00

167.500.00
302.500.00

175.000,00

10,881.093,00

140 14-2-21

141 14-2-21

142 14-2-21
143 14-2-22

144 14-2-22

145 14-2-22

14. ALAPRENDELTETÉS 
Gazdaságon kívüli beruházások 
Csónakjavítás és az apró felszerelés 
beszerzése
A külföldi turisztika fejlesztéséhez hoz
zájáruló vendéglátó ipari szervezetek 
részére juttatott kiegészítő kamatok 
Utakra
Az épülő Titovo Uzice-i vasérc kiter
melő vállalat rezsiköltségeinek fede
zésére
A  Titovo Uzice-i vasérckitermelő vál
lalat kísérleti állomásának építésére 
A Titovo Uzice-i kísérleti állomásnak 
a zemuni bányászati intézetre átruhá
zott hiteleinek felhasználatlan része
14. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN

38.700,00

600.000,00
1,000.000,00

268.400.00

109.400.00

107.000,00

38.700,00

600.000,00
1,000.000,00

366.240.00

109.400.00

107.000,00

2,123.500,00 2,221.340,00

145a 15-2-21

145b 15-2-21

15. ALAPRENDELTETÉS 
Gazdasági beruházások 
A  Köztársaságnak az autonóm tarto
mányokon kívüli vasutak korszerűsí
tési munkálatai pénzelésében való rész
vételére
Az első és másodrendű utak korszerű
sítésére és újjáépítésére a gazdaságilag 
fejletlen vidékek fejlesztési programja 
szerint _______
15. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN

15,000.000,00

5,000.000,00

10. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN (127—145b rovat) 12,971.200,00
10. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA
— Köztársasági Gazdaságügyi 

ság
— Rendes tevékenységre
— Egyéb rendeltetésekre

10. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN

Titkár-

12,971.200,00

11.

146 07-2-1
147 07-2-2

KÖLTSÉGHELYREND 
KÖZTÁRSASÁGI, 
MEZŐGAZDASÁGI, 
ERDŐGAZDASÁGI 
ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI 
TITKÁRSÁG

07. ALAPRENDELTETÉS
— Az állami szervek ténykedése 
Rendes tevékenységre
A  Titkárságnak a Köztársasági Szkups- 
tina által kinevezett funkcionáriusai 
személyi jövedelme és útiköltségei 
a) Személyi jövedelmek

1,817.300.00

103.000,00

1,825 325,00

120.219,00

3,000.000,00

167.500.00
302.500.00

175.000,00

10,827.223,45

38.700,00

600.000,00
1,000 .000,00

366.240.00

109.400.00

107.000,00

2,221.340,00

15,000.000,00

5,000.000,00

20,000.000,00 20,000.000,00

33,102.433,00 33,048.563,45

5.232.100.00 5,257.129,00 5,257.129,00
7.739.100.00 27,845.304,00 27,791:434,45

33,102.433,00 33,048.563,45

1,825.325,00

117.706,15



148 07-2-2

149 07-2-2
150 07-2-2
151 07-2-2

152 07-2-2

153

154 07-2-1
155 07-2-2

156 07-2-2

157 07-2-2

3 4 5 6

b) útiköltségek 25.000,00 25.000,00 20.121,95
Mezőgazdasági, erdőgazdasági és víz
gazdálkodási intézkedések és akciók 75.000,00 75.000,00 74.965,90
Jutalom az elejtett farkasokért 54.000,00 54.000,00 53.346,00
Témák kidolgozására 240.000,00 240.000,00 240.000,00
A  szárazságsújtotta vidékekre való ta
karmányszállítás ártámogatása — 1968- 
ból fennmaradt kötelezettség 700.000,00 25.660,00 25.660,00
Térítmények az állatkiválogató és törzs
könyvező intézetnek 50.000,00 50.000,00 49.980,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 3,064.300,00 2,415.204,00 2,407.105,00
14. ALAPRENDELTETÉS 
Gazdaságon kívüli beruházások 
Részvétel az öntözési rendszer megha
tározott talajjavítási munkálataira for
dított kölcsön annuitásainak törleszté
sében 733.000,00 733.000,00 733.000,00
14. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 733.000,00 733.000,00 733.000,00
11. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(141— 153 rovat) 3,797.300,00 3,148.204,00 3,140.105,00
11. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA
köztársasági Mezőgazdasági, 
Erdőgazdasági és Vízgazdálkodási 
Titkárság
—  rendes tevékenységre 1,817.300,00 1,825.325,00 1,825.325,00
■— egyéb rendeltetésekre 1,980.000,00 1,322.879,00 1,314.780,00
11. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 3,797.300,00 3,148.204,00 3,140.105.00
12. KÖLTSÉGHELYREND 
KÖZTÁRSASÁGI VÁROSRENDEZÉSI, 
L A K Á S - ÉS KOMMUNÁLISÜGYI 
TITKÁRSÁG
07. ALAPRENDELTETÉS ,
Az állami szervek ténykedése 
A  Titkárság rendes tevékenységére 594.200,00 595.805,00 595.805,00
A  Titkárságnak a Köztársasági Szkups- 
tina által kinevezett funkcionáriusai 
személyi jövedelme és útiköltségei 
a) személyi jövedelmek 114.000,00 124.665,00 124.665,00
b) útiköltségek 25.000,00 25.000,00 24.824,35
A  Szerb SZK térségi tervének kidol
gozása 1,000.000,00 1,000.000,00 999.999,60
A  kidolgozott térségi tervekkel kapcso
latos dokumentációs anyag összegyűj
tése és feldolgozása 50.000,00 50.000,00 50.000,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,783.200,00 1,795.470,00 1,795.293,95

14. ALAPRENDELTETÉS 
Gazdaságon kívüli beruházások 
Pester fennsík vízellátása 1,000.000,00 1,000.000,00 1,000.000,00

14. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,000.000,00 1,000.000,00 1,000.000,00

12. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(154— 158 rovat) 2,783.200,00 2,795.470,00 2,795.293,95

12. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA
Köztársasági Városrendezési, 
Lakás- és Kommunálisügyi 
Titkárság
—  Rendes tevékenységre 594.200,00 595.805,00 595.805,00
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—  Külön rendeltetésekre 2,189.000,00 2,199.665,00 2,190.488,95
12. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN '2,783.200,00 2,795.470,00 2,795.293,95

13. KÖLTSÉGHELYREND 
A  TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGET 
KOORDINÁLÓ KÖZTÁRSASÁGI 
TANÁCS

-

159 02-2-2

02. ALAPRENDELTETÉS 
Tudományos tevékenység 
A Szerb Tudományos és Művészeti 
Akadémia tevékenységére 6,683.700,00 6,683.700,00 6,683.700,00

160 02-2-2 Térítmény a Belgrádi Csillagvizsgáló 
Intézetnek programi feladatai teljesí
tésére 346.300,00 346.300,00 346.300,00
02. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN .7,030.000,00 7,030.000,00 7,030.000,00

161 07-2-1

07. ALAPRENDELTETÉS 
—  Az állami szervek ténykedése 
A Tánács rendes tevékenységére 309.400,00 309.400,00 309.400,00

162 07-2-2' A  tanácsnak a Köztársasági Szkups- 
tina által kinevezett funkcionáriusai 
személyi jövedelme és útiköltségei
a) személyi jövedelmek
b) útiköltségek

60.000,00
15.000,00

/  36.872,00 
2.460,00

36.872,00
2.454,55

163 • 07-2-2 A szakbizottságok kiadásai, a tanács és 
a bizottságok tagjainak útiköltségei 30.000,00 30.000,00 26.323,35
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 414.400.00 378.732,00 375.049,90
13. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(159— 163 rovat) 7,444.400,00 7,408,732,00 7,405.049,90

13. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA
A  tudományos tevékenységet koordi
náló Köztársasági Tanács
—  rendes tevékenységre
—  egyéb rendeltetésekre

309.400,00
7,135.000,00

309.400,00
7,099.332,00

309.400,00
7,095.649,90

13. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 7,444.400,00 7,408.732,00 7,405.049,90

14. KÖLTSÉGHELYREND 
K ÖZTÁRSASÁGI GEODÉZIAI 
IGAZGATÓSÁG

0

164 07-2-1

07. ALAPRENDELTETÉS
Állami szervek ténykedése
Az igazgatóság rendes tevékenységére 1,124.200,00 1,130.040,00 1,130.040,00

165 07-2-2 Az igazgatóságnak a Köztársasági 
Szkupstina által kinevezett funkcioná
riusai személyi jövedelme és útikölt
ségéi
a) személyi jövedelmek
b) útiköltségek

46.200,00
15.000,00

56.200,00
15.000,00

55.909,90
13.610,60

166 07-2-2 Térítmény a kataszteri földmérések cél
jából létesített intézményeknek a ka
taszteri földmérési munkálatok kivite
lezéséért 6,210.500,00 6,210.500,00 6,210.500,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 7,395.900,00 7,411.740,00 7,409.660,50

✓ 14. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(164— 166 rovat) 7,395,900,00 7,411.740,00 7,409.660,50

14. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Köztársasági Geodéziai Igazgatóság 
—  Rendes tevékenységre 1,124.200,00 1,130.040,00 1,130.040,00



167
168

07-2-1
07-2-2

169
170

07-2-1
07-2-2

171 07-2-2

172 07-2-2
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— Egyéb rendeltetésekre 6,271.700,00 6,281.700,00 6,279.620,50
14. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 7,395.900,00 7,411.740,00 7,409.660,50
15. KÖLTSÉGHELYREND 
KÖZTÁRSASÁGI ÁRIGAZGATÓSÁG 
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
Az Igazgatóság rendes tevékenységére 499.500,00

*

501.105,00 501.150,00
Az Igazgatóságnak a Köztársasági 
Szkupstina által kinevezett funkcioná
riusai személyi jövedelme és útikölt
ségei
a) személyi jövedelem 48.500,00 55,020,00 55.020,00
b) útiköltségek 15.000,00 15.000,00 9.093,95
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 563.000,00 571.125,00 565.218,95
15. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(167— 168 rovat) 563.000,00 571.125,00 565.218,95
15. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Köztársasági Árigazgatóság 
— rendes tevékenységre 499.500,00 501.105,00 501.105,00
— egyéb rendeltetésekre 63.500,00 70.020,00 64.113,95
15. KÖLTSÉGHÉLYREND 
ÖSSZESEN 563.000,00 571.125,00 565.218,95

16. KÖLTSÉGHELYREND 
KÖZTÁRSASÁGI TÁRSADALMI 
TERVEZÉSI INTÉZET
07. ALAPRENDELTETÉS
— Az állami szervek ténykedése 
Az Intézet rendes tevékenységére 2,341.600,00 2,361.474,00 2,361.474,00
Az Intézetnek a Köztársasági Szkups
tina által kinevezett funkcionáriusai 
személyi jövedelme és útiköltségei .
a) személyi jövedelem 98.000,00 91.271,00 90.076,10
b) útiköltségek 25.000,00 11.270,00 11.270,00
Témák kidolgozása a Szerb SZK 
Szkupstinája Köztársasági Tanácsának!
programja szerint 1,095.800,00 1,028.200,00 1,028.200,00
A  Köztársasági Intézet programja sze
rinti egyéb témák kidolgozása 250.000,00 171.250,00 171.247,05
07. ALAPRENDELTETÉS
ÖSSZESEN 3,810.400,00 3,663.465,00 3,662.267,15
16. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(169— 172 rovat) 3,810.400,00 3,663.465,00 3,662.267,15
16. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Köztársasági Társadalmi Tervezési 
Intézet
—  rendes tevékenységre 2,341.600,00 2,361.474,00 2,361.474,00
—  egyéb rendeltetésekre 1,468.800,00 1,301.991,00 1,300.793,15
16. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 3,810.400,00 3,663.465,00 3,662.267,15

17. KÖLTSÉGHELYREND 
KÖZTÁRSASÁGI STATISZTIKAI 
INTÉZET
01. ALAPRENDELTETÉS 
Művelődési és nevelési tevékenység 
Részvétei a felsőfokú státisztikai iskola 
pénzelésében 50.000,00 50.000,00 50.000,00



1 2 3 4 5 6

174 07-2-1

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
Köztársasági Statisztikai Intézet 
Az intézet rendes tevékenységére 8,847.000,00 6,864.075,00 8,864.075,00

175 07-2-2 Az Intézetnek a Köztársasági Szkups- 
tina által kinevezett funkcionáriusai 
személyi jövedelme és útiköltségei 
a) személyi jövedelmek 55.400,00 55.400,00 55,400,00
b) útiköltségek 15.000,00 . 15.000,00 10.479,55

176 07-2-2 Véleménykutatás kiadásaira 320.000,00 320.000,00 319.290,90

177 07-2-1
Statisztikai Intézet — Valjevo 
Rendes tevékenységre 301.600,00 301.600,00 301.600,00

178 07-2-1
Statisztikai Intézet — Zajecar 
Rendes tevékenységre 447.700,00 447.700,00 447.700,00

179 07-2-1
Statisztikai Intézet — Kragujevac 
Rendes tevékenységre 460.800,00 460.800,00 460.800,00

180 07-2-1
Statisztikai Intézet — Kraljevo 
Rendes tevékenységre 470.200,00 470.200,00 470.200,00

181 07-2-1
Statisztikai Intézet — Leskovac 
Rendes tevékenységre 343.000,00 343.000,00 343.000,00

182 07-2-1
Statisztikai Intézet — Nis 
Rendes tevékenységre 470.600,00 470.600,00 470.600,00

183 07-2-1
Statisztikai Intézet — Smederevo 
Rendes tevékenységre 395.000,00 395.000,00 395.000,00

184 07-2-1
Statisztikai Intézet — Titovo Uzice 
Rendes tevékenységre 349.500,00 349.500,00 349.500,00

185 07-2-1
Statisztikai Intézet — Sabac 
Rendes tevékenységre 279.500,00 279.500,00 279.500,00
07. ALAPRENDELTETÉS
ÖSSZESEN_______________________________________10,755.300,00 10,772.375,00 10,767.145,45
14. ALAPRENDELTETÉS 
Gazdaságon kívüli beruházások 
Villanygépek beszerzésével kapcsolatos 
szerződésből eredő lefizetések 232.000,00 232.000,00 232.000,00
14. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 232.000,00 232.000,00 232.000,00
17. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(173— 186 rovat) 11,037.300,00 11,054.375,00 11,049.145,45
17. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Köztársasági Statisztikai Intézet 
— Rendes tevékenységre 10,364.900,00 10,381.975,00 10,381.975,00
— Egyéb rendeltetésre 672.400,00 672.400,00 637.170,45
17. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 11,037.300,00 11,054.375,00 11,049.145,45

18. KÖLTSÉGHELYREND 
KÖZTÁRSASÁGI KÖZIGAZGATÁSI 
INTÉZET
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek tevékenységére 
Rendes tevékenységre 682.400,00 700.075,00 700.075,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 682.400,00 700.075,00 700.075,00

18. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(187 rovatrend) 682.400,00 700.075,00 700.075,00

18. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA , 
Köztársasági Közigazgatási Intézet 
—  Rendes tevékenységre 682.400,00 700.075,00 700.075,00
—  Egyéb rendeltetésekre — — —

18. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 682.400,00 700.075,00 700.075,00



1 2 3 4 5 6

188 07-2-1

19. KÖLTSÉGHELYREND 
HIDROMETEOROLÓGIAI INTÉZET 
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek tevékenysége 
Az intézet rendes tevékenységére 6,597.000,00 7,014.280,00 7,014.280,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 6,597.000,00 7,014.280,00 7,014.280,00

189 14-2-21

14. ALAPRENDELTETÉS 
Gazdaságon kívüli beruházások 
Helyiségek vásárlása az Intézet elhe
lyezésére 856.700,00 856.700,00 856.700,00
14. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 856.700,00 856.700,00 856.700,00
19. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(188— 189 rovatr.) 7,453.700,00 7,870.980,00 1,870.980,00
19. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Hidrometeorológiai Intézet
— Rendes tevékenységre
— Egyéb rendeltetésekre

6,597.000,00
856.700,00

7,014.280,00
856.700,00

7,014.280,00
856.700,00

19. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 7,453.700,00 7,870.980,00 7,870.980,00

190 07-2-1

20. KÖLTSÉGHELYREND 
KÖZTÁRSASÁGI MŰSZAKI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI INTÉZET 
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek tevékenysége 
Az Intézet rendes tevékenységére 606.200,00 . 606.200,00 606.200,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 606.200,00 606.200,00 606.200.00
20. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(190 rovatr.) 6Q6.200,00 606.200,00 606.200,00
20. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Köztársasági Műszaki Együttműködési
Intézet
—  Rendes tevékenységre
—  Egyéb rendeltetésekre

606.200,00 606.200,00 606.200,00

20. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 606.200,00 606.200,00 606.200.00

191 07-2-1

21. KÖLTSÉGHELYREND 
TÖRVÉNYHOZÓ TITKÁRSÁG 
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A  Titkárság rendes tevékenységére 466.000,00 472.420,00 472.420,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 466.000,00 472.420,00 472.420,00
21. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(191 rovatr.) 466.000,00 472.420,00 472.420,00
21. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Törvényhozó Titkárság
— Rendes tevékenységre
— Egyéb rendeltetésekre

466.000,00 '.420,00 472.420,00

21. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 466.000,00 472.420,00 472.420,00

182 07-2-1

22. KÖLTSÉGHELYREND
A KÖZTÁRSASÁGI SZERVEK
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLATAINAK
IGAZGATÓSÁGA
07. ALAPRENDELTETÉS
Az állami szervek tevékenysége
Az Igazgatóság rendes tevékenységére 4,744.400,00 4,836.285,0n 4,836.285,00
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193 07-2-2 A Köztársasági szervek épületeinek kar
bantartása és használata 1.290.000,00 1,290.000,00 1,290.000,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 6,034.400,00 6,126.285,00 6,126.285,00

194 14-2-21

14. ALAPRENDELTETÉS
Dazdaságon kívüli beruházások 
Felszerelés 294.000,00 294.000,00 294.000,00
14. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 294.000,00 294.000,00 294.000,00
22. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(192— 194 rovatr.) 6,328.400,00 6,420.285,00 6,420.285,00
22. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
A köztársasági szervek általános szol
gálatainak igazgatósága 
—■ Rendes tevékenységre 
— Egyéb rendeltetésekre

4,744.400,00
1,584.000,00

4,836.285,00
1,584.000,00

4,836.285,00
1,584.000,00

22. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 6,328.400,00 6,420.285,00 6,420.285,00

195
196

197
198

07-2-1
07-2-2

07-2-2
07-2-2

23. KÖLTSÉGHELYREND 
SZERB LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG 
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
Rendes tevékenységre 
A  bíróságnak a Köztársasági Szkups- 
tina által kinevezett funkcionáriusai 
személyi jövedelme és útiköltségei
a) személyi jövedelmek
b) útiköltségek
Térítmények az esküdtbíráknak 
Eljárási költségek

4,059.100,00

59.000.00
15.000.00
3.000.00
4.000.00

4,300.370,00

63.574,05
15.000,00

1.000,00
3.000,00

4,300.370,00

60.975,35
11.247,50

1.007,45

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 4,140.100,00 4,382.944,05 4,373.600,30

23. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(195—198 rovatr.) 4,140.100,00 4,382.944,05 4,373.600,30

23. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Szerb Legfelsőbb Bíróság
—  Rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

4,059.100,0
81.000,00

4,300.370,00
82.574,05

4,300.370,00
73.230,30

23. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 4,140.100,00 4,382.944,05 4,373.600.30

24. KÖLTSÉGHELYREND 
A  BELGRÁDI FELSŐ GAZDASÁGI 
BÍRÓSÁG
07. ALAPRENDELTETÉS 
Állami szervek ténykedése

199 07-2-1 A  bíróság rendes tevékenységére 1,201.200,00 1,422.837,55 1,422.837,55

200 07-2-2 A Köztársasági Szkupstina által kine
vezett funkcionáriusok személyi jöve
delme és útiköltségei 
a) személyi jövedelmek 52.000,00 61.399,60 58.913,80

b) útiköltségek 15.000,00 9.000,00 5.709,65

201 07-2-2 Térítmények az esküdtbíráknak 65.000,00 125.000,00 115.168,75

202 07-2-2 Eljárási költségek 2.000,00 1.000,0 517,80

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,335.200,00 1,659.237,15 1,603.147,55

- 24. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(199—202 rovatr.) 1,335.200,00 1,619.237,15 1,603.147,55
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24. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Belgrádi Felső Gazdasági Bíróság
— rendes tevékenységre 1,201.200,00 1,422.837,55 1,422.837,55
— egyéb rendeltetésekre 134.000,00 196.399,60 180.310,00
24. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN 1,335.200,00 1,659.237,15 1,603.147,55
25. KÖLTSÉGHELYREND
KÖZTÁRSASÁGI SZABÁLYSÉRTÉSI
TANÁCS
07. ALAPRENDELTETÉS
Az állami szervek ténykedése

203 07-2-1 A  tanács rendes tevékenységére 126.100,00 126.100,00 126.100,00
204 07-2-2 Térítmények az esküdtbíráknak 

A  Köztársasági Szabálysértési Tanács 
Tagozata — Valjevo

1.000,00 300,00

205 07-2-1 A  tagozat rendes tevékenységére 123.900,00 123.900,00 123.900,00
206 07-2-2 Térítmény az esküdtbíráknak 

A  Köztársasági Szabálysértési Tanács 
tagozata — Zajecar

980,00 1.600,00 1.600,00

207 07-2-1 A tagozat rendes tevékenységére 113.700,00 113.700,00 113.700,00
208 07-2-2 Térítmény az esküdtbíráknak 

A Köztársasági Szabálysértési Tanács 
tagozata — Kragujevac

420,00 2.300,00 2.300,00

209 07-2-1 A tagozat rendes tevékenységére 125.500,00 125.500,00 125.500,00
210 07-2-2 Térítmény az esküdtbíráknak 

A  Köztársasági Szabálysértési Tanács
880,00

j  ,
3.000,00 2.855,00

tagozata — Kraljevo
207.100,00211 07-2-1 A  tagozat rendes tevékenységére 207.100,00 207.100,00

212 07-2-2 Térítmény az esküdtbíráknak 
A  Köztársasági Szabálysértési Tanács

3.010,00 2.450,00 2.450,00

tagozata — Leskovac
120,000,00213 07-2-1 A tagozat rendes tevékenységére 120.000,00 120.000,00

214 07-2-2 Térítmények az esküdtbíráknak 
A  Köztársasági Szabálysértési Tanács

420,00 1.960,00 1.960,00

tagozata — Nis ♦
141.800,00215 07-2-1 A  tagozat rendes tevékenységére 141.800,00 141.800,00

216 07-2-2 Térítmények az esküdtbíráknak 
A  Köztársasági Szabálysértési Tanács 
tagozata — Smederevo

840,00 2.480,00 2.480,00

217 07-2-1 A  tagozat rendes tevékenységére 152.000,00 152.000.00 152.000,00
218 07-2-2 Térítmények az esküdtbíráknak 

A  Köztársasági Szabálysértési Tanács 
tagozata — Titovo Uzice

1.550,0 1.890,00 1.890,00

219 07-2-1 A tagozat rendes tevékenységére 123.300,00 123.300,00 123.300,00
220 07-2-2 Térítmény az ésküdtbíráknak 1.200,00 1.520,00 1.520,00

07. ALAPRENDELTETÉS
ÖSSZESEN 1,243.700,00 1,520.900,00 1,250.455,00
25. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(203— 220 rovatr.) 1,243.700,00 1,250.900,00 1,250.455,00
25. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
A Köztársasági Szabálysértési Tanács
— rendes tevékenységre 1,233.400,00 1,233.400,00 1,233.400,00
— egyéb rendeltetésekre 10.300,00 17.500,00 17.055,00
25. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN 1,243.700,00 1,250.900,00 3,250.455,00
26. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI BÍRÓSÁG — VALJEVO
07. ALAPRENDELTETÉS

221
Az állami szervek ténykedése

C7-2-1 A  bíróság rendes tevékenységére 1,029.400,00 1,029.400,00 1,029.400,00
222 07-2-2 Külön rendeltetésekre 150.400,00 182.400,00 182.400,00

1,179.800,00 1,211.800,00 1,211.800,00
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26. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(221— 222 rovatr.) 1,179.800,00 1,211.800,00 1,211.800,00
26. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(221—222 rovatr.) 1,179.800,00 1,211.800,00 1,211.800,00
26. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Bíróság — Válj evő
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

1,029.400,00
150.400,00

1,029.400,00
182.400,00

1,029.400,00
182.400,00

26. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 1,179.800,00 1,211.800,00 1,211.800,00

223
224

07-2-1
07-2-2

27. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI BÍRÓSÁG — VRANJE 

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A  bíróság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

937.000.00
130.000.00

937.000.00
147.000.00

937.000.00
147.000.00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,067.000,00 1,084.000,00 1,084.000,00
27. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(223—224 rovatr.) 1,067.000,00 1,084.000,00 1,084.000,00
27. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi Bíróság — Vranje
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

937.000.00
130.000.00

937.000.00
147.000.00

937.000.00
147.000.00.

27. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 1,067.000,00 1,084.000,00 1,084.000,00

2rs
226

07-2-1
07-2-2

28. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI BÍRÓSÁG — ZAJECAR 

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A bíróság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

1,263.300,00
200.000,00

1,263.300,00
225.000,00

1,263.300,00
225.000,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,463.300,00 1,488.300,00 1,488.300,00
28. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(225—226 rovatr.) 1,463.300,00 1,488.300,00 1,488.300,00
28. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi Bíróság — Zajecar
— rendes tevékenységre
—  egyéb rendeltetésekre

263.300,00
200.000,00

1,263.300,00
225.000,00

1,263.300,00
225.000,00

28. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 1,463.300,00 1,488.300,00 1,488.300,00

227
228

07-2-1
07-2-2

29. KÖLTSÉGHELYREND 
KERÜLETI BÍRÓSÁG — KRAGUJEV AC 
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A bíróság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

917.900.00
177.900.00

935.480.00
201.900.00

935.480.00
201.900.00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,095.800,00 1,137.380,00 1,137.380,00

29. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(227—228 rovatr.) 1,065.800,00 1,137.380,00 1,137.380,00

29. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi Bíróság — Kragujevac 
—  rendes tevékenységre 917.900,00 935.480,00 935.480,00
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—  egyéb rendeltetésekre 177.900,00 201.900,00 201.900,00
29. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 1,095.800,00 1,137.380,00 1,137.380,00

229
230

30. KÖLTSÉGHELYREND 
KERÜLETI BÍRÓSÁG — KRALJEVO 

Az állami szervek ténykedése 
07-2-1 A- bíróság rendes tevékenységére 
07-2-2 Külön rendeltetésekre

914.600,00
175.000,00

919.405,00
190.000,00

919.405,00
190.000,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,089.600,00 1,109.405,00 1,109.405,00
30. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(229—230 rovatr.) 1,089.600,00 1,109.405,00 1,109.405,00
30. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi Bíróság — Kraljevo
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

914.600,00
175.000,00

919.405,00
190.000,00

919.405,00
190.000,00

30. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 1,089.600,00 1,109.405,00 1,109.405,00

231
232

31. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI BÍRÓSÁG — K R üSE V A C  

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 

07-2-1 A  bíróság rendes tevékenységére 
07-2-2 Külön rendeltetésekre

1,060.600,00
150.000,00

1,085.377,00
175.000,00

1,085.377,00
175.000,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,210.600,00 1,260.377,00 1,260.377,00

31. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(231—232 rovatr.) 1,210.600,00 1,260.377,00 1,260.377,00

31. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi Bíróság — Krusevac 
—  rendes tevékenységre 1,060.600,00 1,085.377,00 1,085.377,00

—  egyéb rendeltetésekre 150.000,00 175.000,00 175.000,00

31. KÖLSTÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 1,210.600,00 1,260.377,00 1,260.377,00

233
234

32. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI BÍRÓSÁG — LESK OVAC 

07. ALAPRENDELTETÉS
Az állami szervek ténykedése 

07-2-1 A  Bíróság rendes tevékenységére 
07-2-2 Külön rendeltetésekre

870.800,00
180.000,00

877.375,00
196.000,00

877.375,00
196.000,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,050.800,00 1,073.375,00 1,073.375,00
32. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(233— 234 rovatr.) 1,050.800,00 1,073.375,00 1,073.375,00

32. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi Bíróság — Leskovac 
—  rendes tevékenységre 870.800,00 877.375,00 877.375,00
— egyéb rendeltetésekre 180.000,00 196.000,00 196.000,00

32 KÖLTSÉGHELYRF.Nn
ÖSSZESEN 1,050.800,00 1,073.375,00 1,073.375,00

33. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI BÍRÓSÁG — NlS 

07. ALAPRENDELTETÉS

235
Az állami szervek ténykedése 

07-2-1 A  bíróság rendes tevékenységére 1,395.400,00 1,426.489,00 1,426.489,00
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236 07-2-2 Külön rendeltetésekre 180.000,00 214.000,00 214.000,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,575.400,00 1,640.489,00 1,640.489,00
33. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(235— 236 rovatr.) 1,575.400,00 1,640.489,00 1,640.489,00
33. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi Bíróság — Niš
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

A

1,395.400,00
180.000,00

1,426.489,00
214.000,00

1,426.489,00
214.000,00

33. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 1,575.400,00 1,640:489,00 1,640.489,00

237
238

07-2-1
07-2-2.

34. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI BÍRÓSÁG — PIROT  

07. a l a p r e n d e l t e t é s  
A z állami szervek ténykedése 
A Bíróság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

461.200,00
50.000,00

461.200,00
57.000,00

461.200,00
57.000,00

07. a l a p r e n d e l t e t é s  
ÖSSZESEN 511.200,00 518.200,00 518,200,00
34. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(237—238 rovatr.)
34. KÖLTSÉGHELYREND - 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi Bíróság — Pirot
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

511.200.00

461.200.00 
50.000,00

518.200.00

461.200.00 
57.000,00

518.200.00

461.200.00 
57.000,00

34. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 511.200,00 518.200,00 518,200,00

239
240

07-2-1
07-2-2

35. KERÜLETI BlRÖSÁG — POZAREVAC 
07. ALAPRENDELTETÉS
Az állami szervek ténykedése 
A bíróság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

1,180.200.00
190.800,00

1,193.688,00
216.800,00

1,193.688,00
216.800,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,371.000,00 1,410.488,00 1,410.488,00

•
35. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(239—240 rovatr.) 1,371.000,00 1,410.488,00 1,410.488,00

35. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi Bíróság — Požarevac
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

1,180.200,00
190.800,00

1,193.688,00
216.800,00

1,193.688,00
216.800,00

35. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 1,371.000,00 1,410.488,00 1,410.488,00

241
242

07-2-1
07-2-2

36. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI BÍRÓSÁG — PROKUPLJE 

07. ALAPRENDELTETÉS
Az állami szervek ténykedése 
A bíróság rendes tevékenységére
Külön rendeltetésekre

533.900,00
70.000,00

533.900,00
79.000,00

533.900,00
79.000,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 603.900,00 612.900,00 612.900,00

36. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(241—242 rovatr.) 603.900,00 612.900,00 612.900,00

36. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi Bíróság — Prokuplje 
—  rendes tevékenységre 533.900,00 $33.900,00 533.900,00
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— egyéb rendeltetésekre 70.000,00 79.000,00 79.000,00
36. KÖLTSÉGHELYREND ■ 
ÖSSZESEN 603.900,00 612.900,00 612.900,00

243
244

37. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI BÍRÓSÁG — SVETOZA REVO 

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 

07-2-1 A  bíróság rendes tevékenységére 
07-2-2 Külön^ rendeltetésekre

1,212.200,00
200.000,00

1,225.561,00 
232.000,00 -

1,225.561,00
232.000,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,412.200,00 1,457.561,00 1,457.561,00
37. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(243—244 rovatr.) 1,412.200,00 1,457.561,00 1,457.561,00
37. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Bíróság — Svetozarevo
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

1,212.200,00
200.000,00

1,225.561,00
232.000,00

1,225.561,00
232.000,00

37. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 1,412.200,00 1,457.561,00 1,457.531,00

245

38. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI BÍRÓSÁG — SMEDER EVŐ 

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 

.07-2-1 A bíróság rendes tevékenységére ; 1,137.700,00 1,192,025,00 1,192.025,00
246 07-2-2 Külön rendeltetésekre 159,000,00 193.000,00 193.000,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,296.700,00 1,385.025,00 1,'385.025.00

38. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(245—246 rovatr.) 1,296.700,00 1,385.025,00 1.385.025.00

38. KÖLTSÉGHELYREND 
' REKAPITULÁLÁSA

Kerületi Bíróság — Smederevo 
— rendes tevékenységre 1,137.700,00 1,1.92,025,00 1,192.025,00
— egyéb rendeltetésekre 159,000,00 193.000,00 193.000,00

38. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 1,296.700,00 1,385.025,00

•

1,385.025.00

247

39. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI BÍRÓSÁG — TITOVO UZlCE 

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 

07-2-1 A Bíróság rendes tevékenységére 1,122.200,00 1,130.090,00 1 1,130,090,00
248 07-2-2 Külön rendeltetésekre 167.000,00 188.000,00 188.000,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,289.200,00 1,318.090,00 1,318.090,00

39. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(247—248 rovatr.) 1,289.200,00 1,318.090,00 1,318.090,00

39. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi Bíróság — Titovo Uzice 
— rendes tevékenységre 1,122.200,00 1,130.090,00 1,130,090,00
— egyéb rendeltetésekre 167.000,00 188.000,00 188.000,00

39. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 1,289.200,00 1,318.090,00 1,318.090,00

249

40. k ö l t s é g h e l y r e n d
KERÜLETI BÍRÓSÁG -  CACAK 

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 

07-2-1 A  bíróság rendes tevékenységér« 848.900,00 855.690,00 855.690,00
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250 07-2-2 Külön rendeltetésekre 90.500,00 110.500,00 110.500,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN . 939.400,00 966.190,00 966.190,00
40. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(249— 250 rovatr.) 939.400^00 966.190,00 966.190,00
40. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi Bíróság — Cacak 

• — rendes tevékenységre 
— - egyéb rendeltetésekre

848.900,00
90.500,00

855.690.00
110.500.00

855.690.00
110.500.00

40. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 939.400,00 966.190,00 966.190,00

251
252

07-2-1 
. 07-2-2

41. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI BÍRÓSÁG — SABAC  

07. A l a p r e n d e l t e t é s
Az állami szervek ténykedése 
A bíróság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

1,111.100,00
200.000,00

1,129.930,00
243.000,00

1,129.930,00
243.000,00

' 07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,311.100,00 1,372.930,00 1,372.930,00
41. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(251—252 rovatr.) 1,311.100,00 1,372,930,00 1,372.930.00

«

41. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi Bíróság — Sabac
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

1,111.100,00
200.000,00

1,129.930,00
243.000,00

1,129.930,00
243.000,00

41. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 1,311.100,00 1,372.930,00 1,372.930,00

¥

253
254

07-2-1
07-2-2

42. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI GAZDASÁGI BÍRÖSÁ G — 

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A bíróság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

ZAJECAR

481.800,00
4.000,00

481.800,00
8.000,00

481.800,00 
8.000,P0

07- ALAPRENDELTETÉS
ÖSSZESEN , 485.800,00 489.800,00 489.800,00
42. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(253—254 rovatr.) 485.800,00 489.800,00 489.800,00
42. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Gazdasági Bíróság — Zajecar
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

481.800,00
4.000,00

481.800,00
8.000,00

481.800,00
8.000,00

42. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 485.800,00 489.800,00 489.800,00

*

255
256

07-2-1
07-2-2

43. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI GAZDASÁGI BlRÓSÁ G — 

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A bíróság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

KRAGUJEVAC

1,347.600,00
10.000,00

1,352.696,00
20.000,00

1,352.696,00
20.000,00

07 ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,357.600,00 1,372.696,00 1,372.696,00
43. k ö l t s é g h e l y r e n d '  
ö s s z e s e n
(255—256 rovatr.) 1,357.600,00 1,372.696,00 1,372.696,00
43. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Gazdasági Bíróság — Kragu-
jevac
— rendes tevékenységre 1,347.600,00 1,352.696,00

•

1,352.696,00
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—  Külön rendeltetésekre 10.000,00 20.000,00 20.000,00
43. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 1,357.600,00 1,372.696,00 1,372.696,00

257
258

07-2-1
07-2-2

44. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI GAZDASÁGI BÍRÓSÁ G — 

07. ALAPRENDELTETÉS
Az állami szervek ténykedése 
A Bíróság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

■NIS

1,174.300,00
11.300,00

1,195.694,00
22.600,00

1,195.694,00
22.600,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,185.600,00 1,218.294,00 1,218.294.00
44, KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN
(257—258 rovatr.) 1,185.600,00 1,218.294,00 1,218.294,00

—

44. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Gazdasági Bíróság — Niá
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

1,174.300,00
11.300,00

1,195.694,00
22.600,00

1,195.694,00
22.600,00

44. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 1,185.000,00 1,218.294,00 1,218.294,00

259
260

07-2-1
07-2-2

45. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI GAZDASÁGI BlRÓSÁ G — 

07. ALAPRENDELTETÉS
Az állami szervek ténykedése 
A bíróság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

POZAREVAC

529.100,00
5.000,00

529.100,00
10.000,00

529.100,00
10.000,00

07. ALAPRENDELTETÉS . 
ÖSSZESEN 534.100,00 539.100,00 539.100,00
45. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(259—260 rovatr.) 534.100,00 539.100,00 539.100,00
45. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Gazdasági Bíróság — Pozare-
vac
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

529.100,00
5.000,00

529.100,00
10.000,00

529.100,00
10.000,00

45. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 534.100,00 539.100,00 539.100,00

261
Í62

07-2-1
07-2-2

46. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI GAZDASÁGI B ÍR Ó SÁ G  — 

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A bíróság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

TITOVO UZICE

506.500,00 
2.400,00 .

513.075,00
4.800,00

513.075,00
4.800,00

07. ALAPRENDELTETÉS
ÖSSZESEN 508.900,00 517.875,00 517.875,00

46. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(261—262 rovatr.) 508.900,00 517.875,00 517.875,00

46 KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Gazdasági Bíróság — Titovo
Uzice
— rendes tevékenységre 506.500,00 513.075,00 513.075,00
'— egyéb rendeltetésekre 2.400,00 4.800,00 4.800,00

46 KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 508.900,00 517.875,00 517.875,00

*

263 07-2-1

47. KÖLTSÉGHELYREND
KÖZTÁRSASÁGI KÖZVÁDLÓSÁG 

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A  közvádlóság rendes tevékenységére 1,275.900,00 1,361.790,00 1,361,790,00
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264 07-2-2 A közvádlóságnak a Köztársasági 
Szkupstina által kinevezett funkcioná
riusai személyi jövedelm e és útiköltsége
a) személyi jövedelmek
b) útiköltségek

*

59.800,00
15.000,00

63.400,00
15.000,00

61.767,60
11.942,85

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 1,350.700,00 1,440.190,00 1,435.500,45
47. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(263—264 rovatr.) 1,350.700,00 1,440.190,00 1,435.500,45
47. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA
Köztársasági közvádlóság
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

1,275.900,00
74.800,00

1,361.790,00
78.400,00

1,361.790,00
73.710,45

47. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 1,350.700,00 1,440.190,00 1,435.500,45

265
266

07-2-1
07-2-2

48. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI KÖZVÁDLÓSÁG — VA LJEVO 

07. ALAPRENDELTETÉS
Az állami szervek ténykedése
A közvádlóság rendes tevékenységére 252.100,00 
Külön rendeltetésekre 2.400,00

265.944,00
2.400,00

265.944,00
2.400,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 254.500,00 268.344,00 268.344,00
48. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(265—266 rovatr.) 254.500,00 268.344,00 268.344,00
48. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Közvádlóság — Válj evő
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

252.100,00
2.400,00

265.944,00
2.400,00

265.944,00
2.400,00

48. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN » 254.500,00 268.344,00 268.344,00

267
268

07-2-1
07-2-2

49. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI KÖZVÁDLÓSÁG — VR ANJE 

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése
A  közvádlóság rendes tevékenységére 283.500,00 
Külön rendeltetésekre 2.300,00

285.270,00
2.300,00

285.270,00
2.300,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 285.800,00 287.570,00 287.570,00

49. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(267—268 rovatr.) 285.800,00 287.570,00 287.570,00

49. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Közvádlóság — Vranje 
—  rendes tevékenységre ^  283.500,00 285.270,00 285.270,00
— egyéb rendeltetésekre 2.300,00 2.300,00 2.300,00

49. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 285.800,00 287.570,00 287.570,00

269« 07-2-1

50. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI KÖZVÁDLÓSÁG — 
ZAJECAR 

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A  közvádlóság rendes tevékenységére 297.900,00 301.845,00 301.845,00

270 07-2-2 Külön rendeltetésekre 600,00 600,00 600,00

298.500,00 302.445,00 302.445,00
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50 KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(269—270 rovat) 298.500,00 302.445,00 302.445,00
50. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Közvádlóság — ZajeCar
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

297.900,00
600,00

301.845 00 
600,00

301.845,00
600,00

50. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 298.500,00 302.445,00 302.445,00

271
272

07-2-1
07-2-2

51. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI KÖZVÁDLÖSÁG — 
KRAGUJEVAC 

07. ALAPRENDELTETÉS
Az állami szervek ténykedése 
A  közvádlóság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

350.900,00
2.000,00

350.900,00
2.000,00

350.900,00
2.000,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 352.900,00 352.900,00 352.900,00
51. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(271—272 rovat) 352.900,00 352.900,00 352.900,00
51. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Közvádlóság — Kragujevac
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

350.900,00
2.000,00

350.900,00
2.000,00

350.900,00
2.000,00

51. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 352.900,00 352.900,00 352.900,00

273
*74

07-2-1
07-2-2

52. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI KÖZVÁDLÓSÁG — 
KRALJEVO 

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A  közvádlóság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

278.400,00
5.200,00

279.715,00
5.200,00

279.715,00
5.200,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 283.600,00 284.915,00 284.915,00
52. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(273—274 rovat) 283.600,00 284.915,00 -284.915,00
52. KÖLTSÉGHELYREND
REK APITULÁLÁS A
Kerületi Közvádlóság — Kraljevo
—  rendes tevékenységre
—  egyéb rendeltetésekre

278.400,00
5.200,00

279.715,00
5.200,00

279.715,00
5.200,00

52. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 283.600,00 284.915,00 284.915,00

*75
276

07-2-1
07-2-2

53. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI KÖZVÁDLÓSÁG — 
KRUSEVAC 

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A közvádlóság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

319.400,00
1.700,00

323.345,00
1.700,00

323.345,00
1.700,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 321.100,00 325.045,00 325.045,00
53. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(275—276 rovatr.) 321.100,00 325.045,00 325.045*00

53. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi Közvádlóság — KruSevac 

—  rendes tevékenységre 319.400,00 323.345,00 323.345,00



277 07-2-1
278 07-2-2

279 07-2-1
280 07-2-2

281 07-2-1
282 07-2-2

3 4 5 6

— egyéb rendeltetésekre 1.700,00 1.700,00 1.700,00
53. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN: 321.100,00 325.045,00 325.045,00

54. KÖLTSÉGHELYREND
KERÜLETI KÖZVÁDLÖSÁG — 
LESKOVAC 

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A  közvádlóság rendes tevékenységére

N

330.300,00 332.680,00 332.680,00
Külön rendeltetésekre 3.000,00 3.000,00 3.000,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 333.300,00 335.680,00 335.680,00
54. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(277—278 rovatr.) 333.300,00 335.680,00 335.680,00
54. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi Közvádlóság Leskovac 
— rendes tevékenységre 330.300,00 332.680,00 332.680,00
— egyéb rendeltetésekre 3.000,00 3.000,00 3.000,00
54. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 333.300,00 335.680,00 335.680,00
55. KÖLTSÉGHELYREND 
KERÜLETI KÖZVÁDLÓSÁG — NlS 
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A  közvádlóság rendes tevékenységére 356.300,00 361.560,00 361.560,00
Külön rendeltetésekre 600,00 600,00 600,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 356.900,00 362.160,00 362.160,00
55. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(278— 280 rovatr.) 356.900,00 362.160,00 362.160,00
55. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi közvádlóság — Nis 
— rendes tevékenységre 356.300,00 361.560,00 361.560,00
— egyéb rendeltetésekre 600,00 600,00 600,00
55. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 356.900,00 362.160,00 362.160,00
56. KÖLTSÉGHELYREND 
KERÜLETI KÖZVÁDLÓSÁG — 
PIROT
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A  közvádlóság rendes tevékenységére 212.200,00 212.200,00 212.200,00
Külön rendeltetésekre 900,00 900,00 900,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 213.100,00 213.100,00 213.100,00
56. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(281—282 rovatr.) 213.100,00 213.100,00 213.100,00
56. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
Kerületi Közvádlóság — Pirot 
—  rendes tevékenységre 212.200,00 212.200,00 212.200,00
— egyéb rendeltetésekre 900,00 900,00 900,00

56. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 213.100,00 213.100,00 213.100,00

57. KÖLTSÉGHELYREND 
KERÜLETI KÖZVÁDLÓSÁG —  
POZAREVAC 
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A közvádlóság rendes tevékenységér® 286.400,00 296.579,00 296.579,00
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284 07-2-2 Külön rendeltetésekre 4.600,00 4.600,00 4.600,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 291.000,00 301.179,00 301.179,00
57. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(283—284 rovatr.) 291.000,00 301.179,00 301.179,00

-

57. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Közvádlóság — Pozarevac
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

286.400,00
4.600,00

296.579,00
4.600,00

296.579,00
4.600,00

57. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 291.000,00 301.179,00 301.179,00

285
286

07-2-1
07-2-2

58. KÖLTSÉGHELYREND 
KERÜLETI KÖZVÁDLÓSÁG —  M  
PROKUPLJE 1 
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A közvádlóság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

175.000,00
1.400,00

208.605,00
1.400,00

208.605,00
1.400,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 176.400,00 210.005,00 210.005,00
58. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(285—286 rovatr.) 176.400,00 210.005,00 *  210.005,00
58. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Közvádlóság — Prokuplje
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

175.000,00
1.400,00

208.605,00
1.400,00

208.605,00
1.400,00

58. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 176.400,00 210.005,00 210.005,00

287
288

07-2-1
07-2-2

59. KÖLTSÉGHELYREND 
KERÜLETI KÖZVÁDLÓSÁG —
SVETOZAREVO 
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A közvádlóság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

336.300,00
1.400,00

341.560,00
3.400,00

341.560,00
3.400,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 337.700,00 344.960,00 344.960,00
59. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(287—288 rovatr.) 337.700,00 344.960,00 344.960.00
59. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Közvádlóság — Svetozarevo
—  rendes tevékenységre
—  egyéb rendeltetésekre

336.300,00
1.400.00

341.560,00
3.400,00

341.560,00
3.400,00

59. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 337.700,00 344.960,00 344.960,00

289 07-2-1

60. KÖLTSÉGHELYREND 
KERÜLETI KÖZVÁDLÓSÁG — 
SMEDEREVO 
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A  közvádlóság rendes tevékenységére 274.500,00 310.931,00 310.931,00

290 07-2-2 Külön rendeltetésekre 1.400,00 1.400,00 1.400,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 275.900,00 312.331,00 312.331,00

60. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(289—290 rovatr.) 275.900,00 312.331,00 312.331,00



291
292

07-2-1
07-2-2

293 07-2-1
294 07-2-2

295 07-2-1
296 07-2-1
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60. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Közvádlóság — Smederevo
— rendes tevékenységre
— külön rendeltetésekre

274.500,00
1.400,00

310.931,00
1.400,00

310.931,00
1.400,00

60. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 275.900,00 312.331,00 312.331,00
61. KÖLTSÉGHELYREND 
KERÜLETI KÖZVÁDLÓSÁG — 
TITOVO UZlCE 
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A  közvádlóság rendes ténykedésére 
Külön rendeltetésekre

330.400,00
1.100,00

338.290,00
1.100,00

338.290,00
1.100,00

07. ALAPRENDELTETÉS
ÖSSZESEN 331.500,00 339.390,00 339.390,00
61. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(291—292 rovatr.) 331.500,00 339.390,00 339.390,00
61. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi közvádlóság — Titovo Uzice
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

330,400,00
1.100,00

338.290,00
1.100,00

338.290,00
1.100,00

61. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 331.500,00 339.390,00 339,390,00

62. KÖLTSÉGHELYREND 
KERÜLETI KÖZVÁDLÓSÁG — 
CACAK
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A  közvádlóság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

224.300,00
2.800,00

228.245,00
2.800,00

228.245,00
2.800,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 227.100,00 231.045,00 231.045,00
62. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(293—294 rovatr.) 227.100,00 231.045,00 231.045.00
62. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Közvádlóság — Cacak
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

224.300,00
2.800,00

228.245,00
2.800,00

228.245,00
2.800,00

62. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 227.100,00 231.045,00 231.045,00
63. KÖLTSÉGHELYREND 
KERÜLETI KÖZVÁDLÓSÁG — 
SABAC
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A közvádlóság rendes tevékenységére 
Külön rendeltetésekre

290.200,00
600,00

291.060,00
600,00

291.060,00
600,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 290.800,00 291.660,00 291.660,00
63. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(295— 296 rovatr.) 290.800,00 291.660,00 291.660.00
63. KÖLTSÉGHELYREND
REKAPITULÁLÁSA
Kerületi Közvádlóság — Sabae
— rendes tevékenységre
— egyéb rendeltetésekre

290.200,00
600,00

291.060,00
600,00

291.060,00
600,00

63. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 290.800,00 291.660,00 291.660,00
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64. KÖLTSÉGHELYREND 
A  SZERB SZOCIALISTA 
KÖZTÁRSASÁG KÖZVAGYONJOGI 
ÜGYÉSZSÉGE 
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése 
A  Köz vagyonjogi Ügyészség rendes te
vékenységére 544.400,00 559.128,00 559.128,00
A  Közvagyonjogi Ügyészségnek a Köz- 
társasági Szkupstina által kinevezett 
funkcionáriusai személyi jövedelme és 
útiköltségei
a) személyi jövedelm ek - / 53.300,00 61.336,00 58.913,65
b) útiköltségek 15.000,00 6.000,00 6.625,60
A  Közvagyonjogi Ügyészségnek a K öz- 1.500,00 1.500,00 671,15
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 614.200,00 627.964,00 625.338,40
64. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(297—299 rovatr.) 614.200,00 627.964,00 625.338,00
64. KÖLTSÉGHELYREND 
REKAPITULÁLÁSA 
A  Szerb Szocialista Köztársaság Köz
vagyonjogi Ügyészsége 
—  rendes tevékenységre 544.400,00 559.128,00 559.128,00
—  egyéb rendeltetésekre 69.800,00 68.836,00 66.210,40

64. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 614.200,00 627.964,00 625.338,40

65. KÖLTSÉGHELYREND
A  TÁRSADALM I-POLITIKAI
SZERVEZETEK ÉS A  POLGÁROK
EGYESÜLETEINEK
TEVÉKENYSÉGE
13. ALAPRENDELTETÉS
A  társadalmi-politikai szervezetek és a
polgárok egyesületeinek tevékenysége

>00 13-2 A Szerb Kommunista Szövetség Köz
ponti Bizottsága 2,740.000,00 2,740.000,00 2,740.000,00

301 13-2 Szerbia dolgozó népe Szocialista Szö
vetségének Köztársasági Választmánya 3,740.000,00 3,740.000,00 3,740.000,00

302 13-2 A  Szerb Ifjúsági Szövetség Központi
Bizottsága 2,019.000,00 2,019.000,00 2,019.000,00

303 13-2 A  Népfelszabadító Háború Harcosai
Szerbiai Egyesületeinek Szövetsége 907.000,00 1,165.680,00 1,165.680,00

304 13-2 A  kivándorlók szerbiai központja 605.000,00 605.000,00 605.000,00
305 13-2 Az Egyesült Nemzetekkel foglalkozó

Egyesület 69.000,00 69.000,00 69.000,00
306 13-2 A  Szerbiai Népi Technika Köztársasági

Tanácsa 450.000,00 450.000,00 450.000,00
307 13-2 A  Szerb Turisztikai Szövetség 180.000,00 180.000,00 180.000,00
308 13-2 A  Jugoszláv Ifjúsági Üdültető Szövet-

vétség Szerbiai Végrehajtó Bizottsága 110.000,00 110.000,00 110.000,00
309 13-2 Az Egyetemi Hallgatók Szövetsége 

Szerbiai Köztársasági Választmányának
Elnöksége 62.000,00 62.000,00 62.000,00

310 13-2 A  „Gorán” mozgalom Köztársasági Bi
zottsága :
a) a program feladatok teljesítésére 517.000,00 517.000,00 5170.00,00
b) erdő csemetefák beszerzésére az er
dősítési akció végrehajtására 600.000,00 600.000,00 600.000,00

211 13-2 A  Szerb Tűzoltó Szövetség 120.000,00 .120.000,00 120.000,00
312 13-2 A  Mérnökök és Technikusok Szerbiai

Szövetsége 30.000,00 30.000,00 30.000,00
313 13-2 A  Szerb SZK Jogász Szövetsége 10.000,00 10.000,00 10.000,00
314 13-2 Szerb Űjságíró Egyesület 15.000,00 15.000,00 15.000,00
315 13-2 Szerbia Városrendezési Szövetséget 10.000,00 10.000,00 • 10.000,00
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316 13-2 A  Szérb Testnevelési Szervezetek Szö
vetsége:
a) a programi feladatok teljesítésére
b) a testnevelés terén kitűnt dolgózók, 
a rendezők és a nagyméretű sportver
senyek győzteseinek májusi megjutal- 
mazására 30.000,00 30.000,00 30.000,00
c) a Szerb Sakkszövetség sakkfejlesztő 
Köztársasági Központjának 120.000,00 120.000,00 120.000,00

317 13-2 A  Felderítők Szerbiai Szövetsége 140.000,00 140.000,00 140.000,00
318 13-2 Közoktatási Egyesületek és társulatok 42.000,00 42.000,00 41.993,40
319 13-2 Tudományos egyesületek és társulatok 80.000,00 80.000,00 80.000,00
320 13-2 Szociális egyesületek és szövetségek 493.600,00 493.600,00 493.600,00
321 13-2 A  Vöröskereszt Szerbiai Főbizottsága 150.000,00 150.000,00 150.000,00
822 13-2 Egészségügyi egyesületek és társulatok 100.000,00 100.000,00 100.000,00
323 13-2 A papok egyesületeinek megsegélyezése 766.000,00 766.000,00 765.970,00

13. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 16,805.600,00 17,064.280,00 .17,064.243,40
65. KÖLTSÉGHELYREND
ÖSSZESEN
(300— 323 rovatr.) 16,805.600,00 17,064.280,00 17,064.243,40

65. KÖLTSÉGHELYREND
r e k a p i t u l á l A s a
A  társadalmi-politikai szervezetek és a 
polgárok egyesületeinek tevékenysége

-

— rendes tevékenységre — — -*
—  egyéb rendeltetésekre 16,805.600,00 17.064.280,00 17,064.243,40

65. KÖLTSÉGHELYREND 
ÖSSZESEN 16,805.600,00 17.064.280,00 17,064.243,40

-

AZ 1969 ÉV FOLYAMÁN 
LÉTESÍTETT ÉS A  KÖLTSÉGVETÉSI 
TARTALÉKBÓL FINANSZÍROZOTT 
SZERVEK
KERÜLETI BÍRÓSÁG — NEGOTIN

126g/95
07-2-1

07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése

A  bíróság rendes tevékenységére 314.296,00 814.296,00
126v és 
126g/96

07-2-2 Külön rendeltetésekre 35.000,00 35.000,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 349.296,00 349,296,00

KERÜLETI BÍRÓSÁG — NÖVI PAZAR 
07. ALAPRENDELTETÉS

126g/93
07-2-1

Az állami szervek ténykedése 

A  bíróság rendes tevékenységére 135.541,00 135.541,00
126v és 
126g/94

07-2-2 Külön rendeltetésekre 22.000,00

I

22.000,00

07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 157.541,00 157.541,00

126g/99
07-2-1 

126g/100 
' 07-2-2

KERÜLETI KÖZVÁDLÓSÁG — 
NEGOTIN
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése

A  közvádlóság rendes tevékenységére 

Külön rendeltetésekre1

84.671,00

5.000,00

84.671,00

5.000,00

89.671,00 89.671,00



1 2 3 4 5 6

126g/97
07-2-1

126g/98
07-2-2

KERÜLETI KÖZVÁDLÓSÁG — 
NÖVI PAZAR 
07. ALAPRENDELTETÉS 
Az állami szervek ténykedése

A közvádlóság rendes tevékenységére

Külön rendeltetésekre

53.827,00

2.500,00

53.827,00

2.500,00
07. ALAPRENDELTETÉS 
ÖSSZESEN 56.327,0 56.327,00

III. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

5. szakasz
A  jelen törvény 1. szakasza 1. bekezdésének 3. 

ontjában felsorolt eszközök a realizálás után a követ
ezőképpen oszlanak meg:

— a Szerb Szocialista Köztársaság Tartalékalap
jába 3,379.188,04 dinár,

r -  az infrastrukturális objektumok szükségleteire 
3,376.584,76 dinár.

6. szakasz
A  köztársasági képviselőválasztásokra szánt eszkö

zök felhasználatlan része, azonos rendeltetéssel 1970-re 
viendő át.

7. szakasz
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetéstől számított 
nyolcadik napon lép hatályba.
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E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A NÉPFELSZABADlTÖ HÁBORÚ RÉSZTVEVŐINEK 
ANYAGI BIZTOSÍTÁSÁRÓL SZÖLÓ TÖRVÉNYT 

MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÖRVÉNY 
ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A Népfelszabadító Háború résztvevőinek anyagi 
biztosításáról szóló törvényt módosító és kiegészítő 
törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztársaság 
Szkupstinája a Köztársasági Tanács 1970. október 1-én « 
a Népjólétpolitikai-Egészségügyi Tanács 1970. október 
7-én tartott ülésén elfogadott, ezzel érvényessé nyilvá
nítom.

KSZ 95. szám 
Belgrád, 1970. október 7.

Dragoslav Markovié, s. k,
a Szkupstina elnöke

A NÉPFELSZABADlTÖ HÁBORŰ RÉSZTVEVŐINEK 
ANYAGI BIZTOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT 

MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ

T Ö R V É N Y

1. szakasz

A  Népfelszabadító Háború résztvevőinek anyagi 
biztosításáról szóló törvén y  (SZSZK 14/67 sz. Hiv.

Közi.) 3. szakasza a következőképpen módosul:
„A  Népfelszabadító Háború résztvevőjének tekin

tendők azok, akik 1943. szeptember 9-e (férfiak), il
letve 1944. július 1-e (nők) óta vettek részt a háború
ban, ha a Népfelszabadító Háborúban eltöltött időt, 
az első naptól egészen 1945. május 15-éig külön mun
kakörként kétszeres időtartammal ismerték el.”

2. szakasz
A 4. szakasz 2. bekezdésében a „bekezdés” szó 

után pont következik, a pont utáni szöveg törlendő.

3. szakasz
A 7. szakasz 5. pontjában a „rehabilitálás” után a 

pontos vessző helyébe pont kerül, az „és” törlendő, 
majd a következő kifejezés kerül:

„pénzbeli térítmény sem ideiglenes munkanélküli
ség esetén” .

A  6. pont a következő szövegre módosul:
„Ha a mezőgazdasági tevékenységből eredő az el

múlt esztendőben megvalósult egy háztartási tagra jutó 
jövedelem nem haladja meg a havi 30 dinárt, illetve 
nem több havi 60 dinárnál az önmagáról gondoskodó 
személyeknél, és ha háztartástagokként egyéb jövedel
me nem haladja meg a havi 300 dinárt” .

Ugyanazon szakasz 1. bekezdése után két új követ
kezőképpen hangzó bekezdés kerül.

„A  jelen szakasz 1. bekezdésének 6. pontjában em
lített jövedelmet megvalósító személy, akkor tekintendő 
létfenntartási eszköz nélkülinek, ha a mezőgazdaságon 
kívül megvalósult jövedelem összege és a mezőgazda
ságból eredő személyi jövedelem tízszerese háztartás
tagonként nem haladja meg a havi 300 dinárt.

A  jelen törvény értelmében nem jogosult anyagi 
biztosításra az a személy, akinek háztartása a mező- 
gazdaságból eredő jövedelem ből havi 130 dinárt, vagy 
egyéb jövedelm ekből havi 1.300 dinárt meghaladó ősz- 
szeget valósít meg.”

4. szakasz
A  9. szakasz módosul és így hangzik:
„A  pénzbeli térítmény havi összege legalább 100 

dinár” .

5. szakasz
A  10. szakasz a következő szövegre módosul:
„A  pénzbeli térítményben részesülő személy és csa

ládtagjai, akik nem jogosultak egyészségügyi biztosí
tásra, illetve a földművesek egészségügyi biztosítására 
vonatkozó előírások értelmében élvezik az egészségügyi 
biztosítást, a munkaviszonyban levők egészségügyi biz
tosítására vonatkozó előírásokban előirányzott mére
tekben jogosultak az egészségvédelemre.

A  különbözetet a dolgozók egészségvédelmével kap
csolatos kiadások és a földművesek egészségvédelmére 
vonatkozó előírások alapján realizált egészségvédelem 
kiadásai között, a havi pénzbeli térítmény kiutalója v i- 
seli. ,

A  jelen szakasz 1. bekezdésében említett személyek 
egészségvédelmét a községek és a társadalombiztosítás



illetékes kommunális közösségei között kötött szerző
désben biztosítják.

A  havi térítmény kiutalójának terhére fizetendő a 
járulék az illetékes kommunális közösség munkésegész- 
ségügyi biztosítás alapjába az egy biztosítottra jutó 
egészségvédelmi kiadások múlt évi átlaga szerint.”

6. szakasz
A  12. szakasz módosul és így hangzik:
„A  jelen törvény 8. szakaszában említett és az 

anyagi biztosításra szolgáló eszközök megvalósítását az 
a társadalmi-politikai közösség szavatolja, melynek 
szerve hozta az anyagi biztosításról szóló végzést” .

7. szakasz
A  13. szakasz módosul és a következőképpen hang

zik:
„Az anyagi biztosításról a Köztársasági Végrehajtó 

Tanács, a tartományi végrehajtó tanács, illetve a Belg
rádi Városi Szkupstina által létesített bizottság dönt.

Az előző bekezdésben említett bizottság 7 tagból 
áll, akik közül 3 tagot a Népfelszabadító Háború harcos 
egyesületei szerbiai szövetségének köztársasági, illetve 
tartományi bizottsága, továbbá a Népfelszabadító Há
ború harcos egyesületeinek városi bizottsága, 4 tagot 
pedig a Köztársasági Végrehajtó Tanács, a tartományi 
végrehajtó tanács, illetve a Belgrádi Városi Szkupstina 
nevez ki.

Az 1. bekezdésben említett bizottság a községi 
szkupstina által alakított bizottság javaslatának alap
ján határoz.

A  jelen szakasz 1. bekezdésében említett bizottság 
döntését nem kell megindokolni.

A  községi bizottság köteles a javaslattételt megelő
zően kikérni a Népfelszabadító Háború harcos egyesü
letei szövetsége községi bizottságának véleményét.”

8. szakasz
A  15. szakasz 1. bekezdése után egy új 2. bekezdés 

következik, amely így hangzik:
„A  jelen törvény 13. szakaszának 1. bekezdésében 

említett bizottság évente egyszer felülvizsgálhatja a 
már meghozott végzéseket.”

9. szakasz
A  18. szakasz a következő szövegre módosul:
„A  jelen törvény 3. és 4. szakaszában felsorolt sze

mélyek részére kivételesen engedélyezhető anyagi té
rítmény akkor is, ha nem tesznek eleget a jelen tör
vény 6. és 7. szakaszában előírt feltételek egyikének, 
szem előtt tartva a Népfelszabadítö Háborúban szerzett 
érdemek jelentőségét, az illető anyagi helyzetét és más 
körülményeket.

A havi pénzbeli térítmény a jelen törvény 5., 6. és
7. szakaszában előírt feltételek mellett, engedélyezhető 
még a spanyol polgárháborúban résztvett személyek
nek, az októberi forradalom résztvevőinek, a háború 
előtti forradalmi mozgalmakban résztvett személyek
nek, azoknak akik idegen országok fegyveres katonai 
alakulatainak kötelékében vettek részt a fasiszta elle
nes harcokban, akik az országon kívül külön kitűntek 
a népfelszabadító mozgalmakat támogató aktív tevé
kenységükkel, valamint a felsorolt személyek család
tagjainak.

A jelen törvény 2. szakaszában felsorolt és különös 
érdemeket szerzett személyek és családtagjaik részére 
kivételesen engedélyezhető a havi pénzbeli térítmény 
olyan esetekben is. ha nem tesznek eleget a jelen tör
vényben előírt feltételek egyikének.”

10. szakasz
A  19. szakaszban a „pillanatnyi”  helyébe „egyszeri” 

szó kerül.

11. szakasz
A 20. szakasz törlendő.

12. szakasz
A  Köztársasági Végrehajtó Tanács által alakított 

és a Népfelszabadító Háború résztvevőinek anyagi biz
tosításával foglalkozó bizottság 1970-ben intézi a Belg- 
rád területén lakó igénylők ügyeit is.

13. szakasz
A  jelen törvény az V. Alkotmányfüggelék 3. bekez

désének 5. pontjában foglalt rendelkezések értelmében 
alkalmazandó a Köztársaság egész területén mindaddig, 
amíg az autonóm tartományok az említett kérdések és 
viszonyok szabályozásáról nem hozzák meg saját tör
vényeiket.

14. szakasz
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetéstől számított 
nyolcadik napon lét hatályba.
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E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATRÓL 
SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 

NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

Az állategészégügyi szolgálatról szóló törvényt, 
amelyet a Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinája a 
Köztársasági Tanács 1970. október 1-én és a Gazdasági 
Tanács 1970. szeptember 30-án tartott ülésén elfogadott, 
ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 96 szám.
Belgrád, 1970 október 1.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATRÓL

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz
A  jelen törvény meghatározza az állategészségügyi 

szolgálat szervezését és előírja a tevékenység végzésé
hez szükséges feltételeket.

Állategészségügyi tevékenységen, a jelen törvény 
értelmében, a jószág és a többi háziállat, szárnyasok, 
méhek, halak, rákok, vadak és ragadozók (a további 
szövegben: állatok) egészségügyi védelme, valamint az 
emberek olyan betegségegktől való védelme értendő, 
amelyek állatokról vagy állati eredetű nyersanyag út
ján terjednek.

2. szakasz
Külön társadalmi érdekű teendők: a fertőző állat- 

betegségek, a parazitás és fejlődési betegségek, vala
mint zoonózisok felismerése, leküzdése és megszünte
tése, továbbá az állatok gyógyítása.

3. szakasz
Az állategészségügyi tevékenységet a jelen törvény 

értelmében állategészségügyi intézmények, mezőgazda- 
sági és egyéb munkaszervezetek gyakorolhatják a jelen 
törvény által előírt' feltételek mellett.



4. szakasz
Az előző szakaszban említett munkaszervezetek kö

telesek végrehajtani az állategészségvédelemre vonat
kozó elrendelt intézkedéseket, valamint állategészség
ügyi szolgáltatásokat nyújtani az igénylőknek.

Ha a község területén több munkaszervezet végzi 
az állategészségügyi tevékenységet, kötelesek egyez
ményes úton megállapítani, hogy a terület mely részén 
gyakorolják a tevékenységet azzal, hogy a község 
egész területére biztosítva legyen az állategészségügyi 
szolgálat. Amennyiben nem egyeznek meg, a községi 
szkupstina meghatározza a területeket és a munkaszer
vezeteket amelyek e területeken végzik a tevékenysé
get.

5. szakasz
Az állategészségügyi tevékenységet végző munka- 

szervezetek és a társadalmi-politikai közösségek hatás
körük azaz jogaik és kötelességeik keretében gondos
kodnak a hozzáférhető és sikeres állategészségvédelem 
biztosításáról, valamint az állategészségügyi szolgálat 
fejlesztéséről.

6. szakasz
Ha a község területén olyan fertőző állatbetegség 

jelentkezik, amely nagyobb számú állat életét vagy 
egészségét veszélyezteti, a községi szkupstina elrendel
heti a munkaszervezetek állategészségügyi szakértői, 
valamint a polgárok részvételét az egész község terü
letéről, e betegségek leküzdésére.

Ha a jelen szakasz 1. bekezdésében említett fertőző 
állatbetegség két vagy több község területén veszé
lyezteti nagyobb számú állat életét vagy egészségét, a 
köztársasági, illetve tartományi végrehajtó tanács el
rendelheti a munkaszervezetek állategészségügyi szak
értői részvételét e ragály leküzdésében.

7. szakasz
Az állategészségügyi intézmények, mezőgazdasági 

és egyéb munkaszervezetek, amelyek állategészségügyi 
szolgáltatásokat nyújtanak harmadik személynek, meg
határozzák a szolgáltatásaik utáni térítmény összegét 
(díjszabás).

Az előző bekezdésben foglalt térítmény összege az 
árak társadalmi ellenőrzése alá tartozik.

8. szakasz
Az állategészségvédelem keretébe tartozó megha

tározott teendőket a járványveszélyeztette területen 
végezhet állategészségügyi téren szakosított munka- 
szervezet a jelen törvénnyel összhangban.

9. szakasz
Az állategészségügyi intézményekre alkalmazandók 

az intézményekre vonatkozó előírások, amennyiben a 
jelen törvény nem rendelkezik másképpen.

II. JÁRVÁNYVESZÉLYEZTETTE TERÜLETEK

10. szakasz
A fertőző állatbetegségek, parazitás és fejlődési be

tegségek, valamint zoonózisok kiküszöbölésére, megelő
zésére és leküzdésére, valamint megszüntetésére vonat
kozó intézkedések hatékony végrehajtása érdekében, a 
köztársasági, illetve tartományi végrehajtó tanács, a 
községi szkupstinák és állattenyésztési-állategészség
ügyi központok véleményének előzetes meghallgatása 
alapján meghatározza a járvány veszély eztette terüle
teket.

A járvány veszély eztette terület az előző bekezdés 
értelmében azt a területet foglalja magában, amely 
gazdasági, ökológiai és földrajzi egységet alkotva lehe
tőséget nyújt a fertőző állatbetegségek, parazitás és fe j
lődési betegségek, valamint zoonózisok gyors terjedé

sére, és amely területen egységes intézkedésekkel eze
ket a betegségeket hatásosan lehet leküzdeni, illetve 
megszüntetni.

11. szakasz
A köztársasági, illetve tartományi végrehajtó ta

nács október végéig meghozza a következő évre vonat
kozó állategészségvédelmi programot.

Az előző bekezdésben említett program meghatá
rozza az általános intézkedéseket és az intézkedések 
végrehajtására vonatkozó kerethatáridöket.

12. szakasz
A  járvány veszélyeztette területtel felölelt községek 

szkupstinái, kötelesek az előző szakaszban foglalt prog
ram és a terület sajátos szükségleteinek keretében, 
megbeszélés alapján, egységes egészségvédelmi intéz
kedési programot meghatározni e területre vonatko
zóan, mégpedig azon munkaszervezetek véleményének 
előzetes meghallgatásával amelyek az állategészség
ügyi tevékenységet látják el ezen a területen.

Az előző bekezdésben foglalt programot minden 
évben, december végéig hozzák meg a következő évre 
vonatkozóan, és benne meghatározzák a program meg
valósítására vonatkozó intézkedéseket, módozatot, 
határidőket és ellenőrzést.

13. szakasz
Ha a községi szkupstinák nem jutnak közös meg

egyezésre és nem hozzák meg a jelen törvény 12. sza
kaszában foglalt programot, a programot a köztársa
sági, illetve tartományi végrehajtó tanács hozza meg.

III. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK

14. szakasz
Az állategészségügyi tevékenység végzésére állat

egészségügyi állomások és állattenyésztési-állategész
ségügyi központok (állategészségügyi intézmények) ala
kíthatók.

15. szakasz
Az egészségügyi állomás különösen a következő te

endőket látja el:
1. figyelemmel kíséri az állatok egészségi állapotát, 

intézkedéseket tesz és javasol a fertőző állatbetegségek, 
parazitás és fejlődési betegségek, valamint zoonózisok 
megelőzésére, meggátolására, leküzdésére és megszün
tetésére;

2. egyedi és tömeges diagnosztikai kutatásokat vé
gez a fertőző állatbetegségek felismerése érdekében;

3. gyógykezeli a megbetegedett jószágot és egyéb 
állatokat;

4. gondoskodik a hullák ártalmatlan eltávolításáról 
és fertőtlenítést, rovarirtást, valamint patkányirtást 
hajt végre;

5. végzi a jószág mesterséges megtermékenyítését 
és intézkedéseket tesz a meddőség leküzdésére;

6. intézkedéseket tesz és együttműködik az állat- 
tenyésztés és jószágnevelés terén és fejleszti az állat- 
tenyésztést;

7. gondoskodik a jószágtenyésztők felvilágosításá
ról a jószág nevelése és egészségvédelme terén.

16. szakasz
Az állategészségügyi állomás akkor kezdheti el 

működését, ha eleget tesz a következő feltételeknek:
1. legalább három diplomás állatorvos van nála 

munkaviszonyban;
2. ha van a klinikai és kórbonctani diagnózis meg

állapítására szükséges felszerelése és műszere, valamint 
diagnosztikai kutatásokhoz szükséges felszerelése és 
műszere;
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3. ha van az állatok gyógyítására, sebészeti beavat
kozásra, mesterséges megtermékenyítésre, sterilizálás
ra és fertőtlenítésre szükséges felszerelése;

4. ha van feltétlenül szükséges mennyiségű bioló
giai preparátuma és eszköze a jószág védelmére, hem o- 
farmaceutikai preparátuma és gyógyszere, valamint 
fertőtlenítéshez, rovarirtáshoz és patkányirtáshoz szük
séges eszköze;

5. ha van a biológiai preparátumok és a mestersé
ges megtermékenyítéshez szükséges mag őrzésére szol
gáló felszerelése;

6. ha van védőruházata és lábbelije dolgozói szá
mára;

7. ha van helyisége a jószág vizsgálására, gyógyítá
sára és megtermékenyítésére, helyisége a műszerek ste
rilizálására, helyisége a gyógyszerek elhelyezésére és 
őrzésére, valamint helyisége dolgozói számára;

8. ha van hideg és meleg vize és szennyvízelvezető 
rendszere;

9. ha van elkerített udvara, rendezett és kikövezett 
területe a jószág befogadására és rendezett, zárt trá- 
gyatelepe;

10. ha van állatkórháza, a beteg jószág elhelyezé
sére.

Az előző bekezdésben foglalt közelebbi feltételeket 
előírhatja a Köztársasági Mezőgazdasági, Erdőgazda
sági és Vízgazdálkodási Titkárság, illetve az állategész
ségügyben illetékes tartományi közigazgatási szerv.

17. szakasz
Az állategészségügyi állomás összetételébe lehetnek 

állategészségügyi rendelők és állategészségügyi kiszál
lási helyek.

Az állategészségügyi rendelő megkezdheti munká
ját, ha van diplomás állatorvosa és ha a rendelő eleget 
tesz az állategészségügyi állomás működéséhez szüksé
ges többi feltételnek, kivéve a gyógyszerek elhelyezé
sére és őrzésére, a műszerek sterilizálására szükséges 
helyiséget és az állatkórházat.

Az állategészségügyi hiszállási helyen végezhetők 
állategészségügyi szolgáltatások, ha van elkerített ud
var és legalább egy helyiség ebben az udvarban vízzel 
és speciális berendezéssel (box) az állatorvosi beavat
kozásokra.

18. szakasz
Az állattenyésztési-állategészségügyi központ sza

kosított állategészségügyi intézmény, amely különösen 
a következő teendőket látja el:

1. figyelemmel kíséri a járvány veszélyt a járvány
veszélyeztette területen;

2. laboratóriumi diagnosztikát végez a fertőző, pa
razitás és más állatbetegségek és zoonózisok meghatá
rozása céljából;

3. gondoskodik az előírt és meghatározott intézke
dések egységes végrehajtásáról a járvány veszélyeztette 
területen, és egyéb teendőket végek e terület szükség
leteire;

4. az állati eredetű élelmiszerek és nyersanyagok 
laboratóriumi vizsgálatát végzi;

5. a mesterséges megtermékenyítéshez szükséges 
magot előállítja és konzerválja;

6. a takarmány elemzését végzi;
7. zootechnikai teendőket végez;
8. ismerteti az állategészségügyi dolgozókat az ál

latorvosi tudomány korszerű vívmányaival;
9. végezheti azokat a teendőket is amelyeket az ál

lategészségügyi állomás végez.
A  jelen szakasz 1. bekezdése 1—3.-ig terjedő pont

ja  alatti teendőket az állategészségügyi-állattenyésztési 
központ, illetve más állategészségügyi téren szakosított 
munkaszervezet akkor végezheti ha ezek végzésével a 
köztársasági, illetve tartományi végrehajtó tafíács bízza 
meg.

19. szakasz
Az állattenyésztési-állategészségügyi központ csak 

akkor kezdheti el működését, ha eleget tesz a követ
kező feltételeknek:

1. ha van a diagnosztikai kutatásokhoz és elemzé
sekhez szükséges helyisége, felszerelése és vegyszerei, 
valamint egyéb szakosított teendők végzéséhez szüksé
ges eszköze;

2. ha munkaviszonyban nála legalább négy diplo
más állatorvos-specialista dolgozik. Közülük egynek 
diplomás állatorvosnak, ragályos betegségekkel foglal
kozó és epizootológiai specialistának, másiknak pedig 
mikrobiológiai és immunobiológiai specialistának kell 
lennie.

3. ha eleget tesz az állategészségügyi állomástól kö
vetelt munkafeltételeknek.

A  jelen szakasz 1. bekezdése 1. pontjában foglalt 
közelebbi feltételeket előírhatja a Köztársasági M ező- 
gazdasági, Erdőgazdasági és Vízgazdálkodási Titkárság, 
illetve az állategészségügyben illetékes tartományi köz- 
igazgatási szerv.

20. szakasz
Az állattenyésztési-állategészségügyi központ kere

tében lehet járványügyi-diagnosztikai állomás.
A  jelen szakasz előző bekezdésében foglalt állomás 

akkor működhet, ha van állatorvosa — ragályos beteg
ségekkel és epizootológiával foglalkozó specialistája, 
vagy pedig mikrobiológiai és immunobiológiai specia
listája, valamint diagnosztikai kutatásokra szolgáló he
lyisége, felszerelése és vegyszerei.

Az előző bekezdésben foglalt közelebbi feltételeket 
előírhatja a Köztársasági Mezőgazdasági, Erdőgazda
sági és Vízgazdálkodási Titkárság, illetve az állategész
ségügyben illetékes tartományi közigazgatási szerv.

IV. A TÁRSADALMI KÖZÖSSÉG KÉPVISELŐINEK 
RÉSZVÉTELE A Z ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZ

MÉNYEK IGAZGATÁSÁBAN

21. szakasz
Az állategészségügyi intézményt a munkaközösség 

tagjai igazgatják közvetlenül, vagy az igazgató szervek 
útján, amelyeket meghatározott igazgatási funkciókkal 
bíznak meg.

22. szakasz
Az állategészségügyi intézmény jelen törvénnyel 

meghatározott teendőinek igazgatásában részt vesznek 
a társadalmi-politikai közösségek, az érdekelt munka- 
szervezetek és a polgárok képviselői (a társadalmi kö
zösség képviselői).

A  társadalmi közösségek képviselőinek létszáma az 
irányító szervben nem lehet kisebb az igazatási szerv 
tagjai összlétszámának felénél.

Az intézmény alapszabályzata meghatározza a tár
sadalmi-politikai közösségeket és a munkaszervezete
ket, valamint azon tagok létszámát akiket az intéz
mény igazgatási szerveibe neveznek, illetve delegálnak.

Az állategészségügyi állomás alapszabályzata meg
határozza azon tagok létszámát is, akiket a helyi kö
zösség a polgárok — az állategészségügyi szolgáltatá
sok igénylői soraiból delegálnak az igazgatási szervbe 
arról a területről ahol az intézmény állategészségügyi 
tevékenységét végzi.

23. szakasz
A  társadalmi közösség képviselői részt vesznek:
1. az intézmény alapszabályzatának meghozatalá

ban, kivéve a munka szervezésére, a jövedelem elosz
tására és a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezéseket;

2. az állategészségügyi szolgáltatások díjának meg
határozásában;



3. a munkaterv és az intézmény távlati fejlesztési 
programja meghozatalában;

4. a pályázatok kiírásában, valamint az igazgató 
kinevezésében és felmentésében;

5. az intézmény munkájáról szóló jelentés megtár
gyalásában és jóváhagyásában.

V. A  M EZŐGAZDASÁGI ÉS EGYÉB MUNKASZER
VEZETEK ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉ

GÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK

24. szakasz
Mezőgazdasági és egyéb munkaszervezet állategész

ségügyi szolgáltatásokat nyújthat harmadik személy 
számára amennyiben külön társult munkaszervezete 
van, amely eleget tesz a jelen törvény 16. szakaszában 
előírt feltételeknek.

25. szakasz
Mezőgazdasági és egyéb munkaszervezet végezhet 

jószágtenyésztéssel kapcsolatos állategészségügyi tevé
kenységet saját és társastermelői szükségletére, ameny- 
nyiben eleget tesz a következő feltételeknek:

1. ha nála munkaviszonyban legalább egy diplomás 
állatorvos van;

2. ha van a kórbonctani és klinikai diagnózis meg
állapítására szükséges felszerelése és műszere, vala
mint a megelőző diagnosztikai kutatásokhoz szükséges 
felszerelése és műszere;

3. ha van az állatok gyógyítására, valamint sterili
zálásra és fertőtlenítésre szolgáló felszerelése;

4. ha van megfelelő mennyiségű biológiai prepa
rátuma és fertőtlenítőszere, valamint az összes prepa
rátumok őrzésére szükséges felszerelése;

5. ha van elegendő védőruházata és lábbelije az 
állategészségügyi dolgozók számára.

Az előző bekezdésben említett munkaszervezet k i
vételesen nyújthat állategészségügyi szolgáltatásokat 
harmadik személy számára is, olyan területen, ahol 
állategészségügyi tevékenységet nem végez állategész
ségügyi intézmény, vagy az előző szakaszban foglalt 
munkaszervezet.

A  jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt közelebbi 
feltételeket előírhatja a Köztársasági Mezőgazdasági, 
Erdőgazdasági és Vízgazdálkodási Titkárság, illetve az 
állategészségügyben illetékes tartományi közigazgatási 
szerv.

VI. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK

26. szakasz
Állategészségügyi teendőket végezhetnek azok a 

személyek, akik szükséges, az állatorvosi fakultáson 
vagy egyéb törvénnyel meghatározott feltételeket tel
jesítő megfelelő iskolában szereztek szakképzettséget 
(állategészségügyi dolgozók).

Az állategészségügyi dolgozók a következők:
— diplomás állatorvos,
—  állategészségügyi technikus,
—  laboráns,
— állategészségügyi ápoló.

27. szakasz
Az állategészségügyi teendők ellátására az előző 

szakaszban foglalt állategészségügyi dolgozóknak meg
felelő iskolai végzettséggel kell rendelkezniük, mégpe
dig:

— a diplomás állatorvosnak — állatorvostudomá
nyi fakultással;

— az állategészségügyi technikusnak — állatorvosi 
középiskolával,

— a laboránsnak — álaltorvosi, orvosi vagy gyógy
szertani középiskolával,

— az állategészségügyi ápolónak — általános isko
lai végzettséggel azzal, hogy képesítve legyen az állat
egészségügyi ápoló teendőinek végzésére.

28. szakasz
A  diplomás állatorvos önállóan gyakorolhatja te

endőit, ha legalább egy gyakornoki évet töltött állat
egészségvédelemmel foglalkozó munkaszervezetben 
(gyakornoki idő).

Az állategészségügyi technikus azokat az állat
egészségügyi teendőket végezheti, amelyek nincsenek 
kapcsolatban a diagnózis megadásával.

A  laboráns technikai természetű laboratóriumi 
munkákat végez.

Az állategészségügyi ápoló állategészségügyi kise
gítő munkát végez.

29. szakasz
A  diplomás állatorvos és állategészségügyi technikus 

az állategészségügyi tevékenységben töltött két évi 
munka után, szakvizsgát köteles tenni.

A  szakvizsga általános és külön részből áll. A Köz- 
társasági Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és Vízgazdál
kodási Titkárság, illetve az állategészségügyben illeté
kes tartományi közigazgatási szerv határozza meg a 
szakvizsga programját és nevezi ki a vizsgabizottságot.

30. szakasz
A diplomás állatorvos specializálása a szaktovább

képzés külön formája, amelyet az állatorvosi tevékeny
ség szakmunkái végzésére való - képesítés érdekében 
szerveznek.

A szecializálás a specializálási időt és a speciali- 
zálási vizsgát foglalja magába. A specializálási idő az 
elméleti és gyakorlati képesítés szervezett formáját ké
pezi, mely a specializálási vizsgát előzi meg.

A  specializálási vizsga szóbeli vizsgából és a spe
cializálási munka szóbeli megvédéséből áll.

31. szakasz
A  diplomás állatorvosok a következőkre speciali

zálhatják magukat:
1. fertőző állatbetegségekre epizootológiával;
2. mikrobiológiára immunobiológiával;
3. parazitológiára inváziós betegségekkel;
4. patológiára;
5. állatorvosi belgyógyászatra;
6. a háziállatok, vadak, halak, rákok és kagylók, 

méhek és selyemszövők fajai szerinti betegségekre;
7. röntgenológiára fizikális terápiával;
8. a háziállatok szülészetére, meddőségére és mes

terséges megtermékenyítésére;
9. állatorvosi sebészetre;

10. az állati eredetű élelmiszerek higiénájára és 
technológiá j ára;

11. zoohigiénára;
12. farmakológiára toxikológiával;
13. állattenyésztésre élelmezéssel.

32. szakasz
A  diplomáit állatorvos specializálása a szakvizsga 

letételéhez van kötve.
A Köztársasági Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 

Vízgazdálkodási Titkárság, illetve az állategészségügy
ben illetékes tartományi közigazgatási szerv végzésével 
meghatározza teljesíti-e a diplomás állatorvos a specia- 
lizálásra szükséges feltételeket.

33. szakasz
A specializálási idő két évig tart és az állatorvos

tudományi fakultáson, klinikán és intézeteiben, vala
mint az állategészségügy terén specializált munkaszer
vezetnél folyhat le, amennyiben az utóbbi munkaszer
vezetnek van állatorvos specialistája —  abban az ága
zatban, amelyre a diplomás állatorvos specializálja ma
gát.



34. szakasz
A  specializálási vizsgát az állatorvos tudományi fa 

kultáson teszik le, amely diplomát ad ki a letett specia
lizálási vizsgáról.

35. szakasz
A  specializálási vizsga programját a Köztársasági 

Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és Vízgazdálkodási Tit
kárság, illetve az állategészségügyben illetékes tarto
mányi közigazgatási szerv határozza meg, az állator
vostudományi fakultás, az állategészségügyi intézmé
nyek és a Szerb Szocialista Köztársaság, illetve a szo
cialista autonóm tartományok állatorvosi és állategész
ségügyi technikusai egyesületei szövetsége véleményé
nek előzetes meghallgatásával.

VII. AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGET 
VÉGZŐ MUNKASZERVEZET SZAKM UNKÁJA 

FELETTI FELÜGYELET

36. szakasz
Az állategészségügyi tevékenységgel foglalkozó 

munkaszervezetek szaktevékenysége feletti felügyele
tet, az állategészségügyben illetékes községi közigazga
tási szerv által létesített bizottság végzi.

A szaktevékenység feletti ellenőrzés gyakorlására 
nem jelölhető ki olyan állategészségügyi szakértő aki 
alacsonyabb fokú szakképzettséggel rendelkezik, mint 
az ellenőrzés tárgyát képező munkaszervezetnél foglal
koztatott legmagasabb szakképzettségű állategészség
ügyi dolgozó.

37. szakasz
Az előző szakaszba foglalt szakfelügyeletet a mun

kaszervezet munkája felett szükség szerint, de legalább 
kétévenként végzik.

38. szakasz
A szakfelügyelet gyakorlása folyamán különösen 

megállapítják:
— az állategészségvédelem nyújtásának módját és 

hatékonyságát;
— összhangban van-e a szakmunka gyakorlása az 

állatorvostudomány legújabb vívmányaival és fennáll- 
nak-e az ilyen munkához szükséges feltételek.

Ha a szakfelügyeletet végző bizottság a felügyelet 
gyakorlása közben az előírások megszegését állapítja 
meg, értesíti erről a munka törvényessége feletti felü
gyeletet végző szervet.

39. szakasz
A  munkaszervezet, amelyben a szakmunka feletti 

felügyeletet végzik, köteles a szakfelügyeletet végző bi
zottságnak a szakmunkára vonatkozóan, szükséges ada
tokat és felvilágosításokat nyújtani.

VIII. NYILVÁNTARTÁS

40. szakasz
Az állategészségügyi tevékenységet gyakorló mun

kaszervezetek kötelesek nyilvántartást vezetni megha
tározott adatokról és a munkájuk törvényessége feletti 
felügyeletet gyakorló szervnek ezen adatokat szolgál
tatni.

A  Köztársasági Mezőgazdasági. Erdőgazdasági és 
Vízgazdálkodási Titkárság, illetve az állategészségügy
ben illetékes tartományi közigazgatási szerv előírja a, 
nyilvántartás tartalmát és vezetésének módiát, vala
mint azt, hogy mely adatokat kell a közigazgatási 
szervhez juttatni.

Az áDategAszségügyben illetékes községi körieaz- 
gatási szerv köteles, a jelen szakasz 1. bekezdésében 
foglalt adatok alapján beszámolót nyújtani a Köztársa

sági Erdőgazdasági, Mezőgazdasági és Vízgazdálkodási 
Titkárságnak, illetve az állategészségügyben illetékes 
tartományi közigazgatási szervnek.

IX. A Z ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGET 
GYAKORLÓ MUNKASZERVEZETEK MUNKÁJA 

TÖRVÉNYESSÉGE FELETTI FELÜGYELET

41. szakasz
Az állategészségügyi tevékenységet gyakorló mun

kaszervezet munkájának törvényessége feletti felügye
letet az állategészségügyben illetékes községi közigaz
gatási szerv gyakorolja.

42. szakasz
Ha a felügyeletet végző szerv úgy értékeli, hogy a 

munkaszervezet nem tesz eleget az állategészségügyi 
tevékenység gyakorlására előírt feltételeknek, felszó
lítja a szervezetet, hogy ezeket meghatározott időn be
lül kielégítse.

Ha a munkaszervezet nem lesz eleget a felszólítás
nak, az előző bekezdésben említett szerv végzéssel be
szünteti munkáját és erről értesíti a községi szkupsti- 
nát, a munkaszervezet tanácsát és alapítóját.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

43. szakasz
Állategész'ségvédelmi teendők végzése, ivartalaní- 

tás és más állatorvosi beavatkozás végzése állatokon 
olyan személyek részéről, akik nem rendelkeznek szak- 
képzettséggel, zugállatorvoskodásnak számít és tilos.

44. szakasz
Az állategészségügyi dolgozók nem végezhetnek ál

lategészségügyi teendőket magángyakorlat formájában.

XI. BÜNTETÖRENDELKEZÉSEK

45. szakasz
Egy hónaptól két évig terjedő szabadságvesztés 

büntetéssel sújtandó bűncselekmény elkövetéséért az 
a személy aki a jelen törvény 43. szakasza rendelkezé
seinek ellenére állatorvosi szolgáltatásokat nyújt.

46. szakasz
1.000— 10.000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó 

szabálysértés elkövetéséért a munkaszervezet ha:
1. nem hajtja végre az elrendelt intézkedéseket, 

vagy nem nyújt állatorvosi szolgáltatást az igénylőnek 
(4. szakasz 1. bekezdés);

2. állategészségügyi tevékenységet gyakorol a meg
határozott területen kívül (4. szakasz 2. bekezdés);

3. nem küldi ki munkára állategészségügyi dolgo
zóját (6. szakasz 1. és 2. bekezdés);

4. nincs díjszabása vagy a szolgáltatásokért a d íj
szabásban feltüntetett összegnél többet fizettet (7. sza
kasz);

5. állategészségügyi tevékenységet folytat bár nem 
tesz eleget az előírt feltételeknek (16, 17, 19, 20, 24. és
25. szakasz);

6. az állategészségügyi dolgozók, az állategészség
ügy terén olyan teendőket végeznek, amelyre nincs meg 
az előírt szakképzettségük (27. szakasz);

7. nem vezeti, vagy hanyagul, vezeti a nyilvántar
tást, vagy ha határidőn belül nem adja meg a megha
tározott és pontos adatokat (40. szakasz);

8. a végzés ellenére folytatja a munkát (42. szakasz
2. bekezdés).

Az 1. bekezdésben felsorolt egyes cselekedetért a 
munkaszervezet felelős dolgozója is büntetendő 50—500 
dinárig terjedhető pénzbírsággal.



47. szakasz
1.000—3.000 dinárig terjedhető pénzbírsággal bün

tetendő szabálysértés elkövetéséért az az állategészség
ügyi dolgozó, aki a jelen törvény 44. szakasza rendel
kezései ellenére állategészségügyi szolgáltatásokat 
nyújt.

XII. ÁTMENETI- ÉS ZÁRÖRENDELKEZÉSEK

48. szakasz
Az állategészségügyi tevékenységet folytató meg

lévő munkaszervezetek kötelesek tevékenységüket 
összhangba hozni e törvény rendelkezéseivel, a törvény 
életbelépésétől számított egy éven belül.

A  munkaszervezetek, amelyek tevékenységüket 
nem hozzák összhangba az előző bekezdésbe foglalt ha
táridőn belül, nem folytathatnak állategészségügyi te
vékenységet.

49. szakasz
Az a diplomás állatorvos és állategészségügyi tech

nikus, aki a jelen törvény életbelépése napján tíz év 
állategészségügyi munkán eltöltött munkakorral ren
delkezik, mentes a szakvizsgától.

50. szakasz
Az a diplomáit állatorvos, akinek a jelen törvény 

életbelépésének napján tíz év, a jelen törvény 31. sza
kaszában foglalt specialisztikus munkákon töltött mun
kakora van, leteheti a specializálási vizsgát a speciali- 
zálási idő kitöltése nélkül.

51. szakasz
A  jelen törvény életbelépésének napján hatályát 

veszti az állattenyésztés fejlesztéséről és az állategész
ségvédelemről szóló törvény (SZSZK 51/66 és 49/67 sz. 
Hiv. Közi.) 24. szakaszának 2. bekezdése, valamint más 
rendelkezései amelyek nincsenek összhangban a jelen 
törvénnyel.

52. szakasz
A  jelen törvény az V. Alkotmányfüggelék 5. pontja

3. bekezdésének értelmében alkalmazandó az autonóm 
tartományok területén is, a tartományi törvény megho
zataláig.

53. szakasz
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetés napjától számí
tott nyolcadik napon lép hatályba.
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A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 

szakaszának 2. bekezdése alapján, kiadom a következő

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A POLGÁROK JÁRULÉKAIRÓL ÉS ADÓIRÓL 
SZÓLÓ TÖRVÉNYT KIEGÉSZÍTŐ TÖRVÉNY 

ÉRVÉNYESSSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  polgárok járulékairól és adóiról szóló törvényt 
kiegészítő törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köz
társaság Szkupstinája a Köztársasági Tanács 1970 ok
tóber 1-én és a Gazdasági Tanács 1970 szeptember 30- 
án tartott ülésén elfogadott, ezzel érvényessé nyilvá
nítom.

KSZ 97 szám.
Belgrád, 1970 október 1.

Dragoslav Markovié, s , k. 
a Szkupstina elnöke

A POLGÁROK JÁRULÉKAIRÓL ÉS ADÓIRÓL 
SZÓLÓ TÖRVÉNYT KIEGÉSZÍTŐ 

T Ö R V É N Y

1. szakasz
A  polgárok járulékairól és adóiról szóló törvény 

(SZSZK 49/68, 53/68 és 26/70 sz. Hiv. Közi.) 131. szaka
sza után egy új 2. bekezdés következik, amely így 
hangzik:

„Két vagy több község létesíthet együttes jövede
lem felügyeleti szervet. A  szerv szervezeti felépítését 
és székhelyét a költségek fedezésére szükséges eszközö
ket, valamint a szerv működésére vonatkozó egyéb 
kérdéseket a községek egyezményes úton határozzák 
meg” .

2. szakasz
A 135. szakasz 2. bekezdése után egy új 3. bekezdés 

következik, amely így hangzik:
„Ha a köztársasági illetve tartományi jövedelm i el

lenőr a felügyelet gyakorlása során megállapítja az 
előírások megszegését, vagy azt, hogy a társadalmi-po
litikai közösségek és a politikai végrehajtó szervek ál
tal elrendelt intézkedéseket nem hajtották végre, írás
ban elrendeli a községi közigazgatási szervnek, hogy 
záros határidőn belül küszöbölje ki az előírások észlelt 
megszegését, vagy rendelje el az intézkedések végre
hajtását.

3. szakasz
A  135. szakasz után két új, következőképpen hang

zó szakasz iktatandó be:

„135a. szakasz
Ha a köztársasági, illetve tartományi jövedelem 

ellenőr az ellenőrzés gyakorlása során megállapítja, 
hogy az illetékes községi közigazgatási szerv nem rótta 
ki egyes adóköteles adó- vagy más kötelezettségeit, 
döntést hoz az ilyen kötelezettségek kirovásával kap
csolatos eljárás megindításáról.

Ha a jelen szakasz 1. bekezdésében említett ellenőr 
az ellenőrzés gyakorlása során megállapítja, hogy az 
illetékes községi közigazgatási szerv nem rótta ki sza
bályszerűen az adó- vagy egyéb kötelezettségeket, vég
zésével elrendeli, hogy a kirovásra vonatkozó végzést 
a közigazgatási eljárási törvény rendelkezései szerint 
helyesbítsék.

135b. szakasz 
Ha a köztársasági, illetve tartományi jövedelem -el

lenőr az ellenőrzés gyakorlása során megállapítja a 
munkaviszonyból eredő kötelesség megszegését a köz
ségi közigazgatási szerv felelős dolgozójának részéről, 
köteles javasolni az illetékes szervnek az eljárás meg
indítását, a munkaviszonyból eredő kötelesség meg
szegéséért.

4. szakasz
A 141. szakasz után egy új szakasz következik, 

amely így hangzik:

„141a. szakasz 
A községi közigazgatási szerv felelős dolgozója sza

bálysértés elkövetéséért 300—3.000 dinárig terjedhető 
pénzbírsággal sújtandó, ha nem hajtja végre a köz- 
társasági, illetve tartományi jövedelem -ellenőr részéről 
hozott végzést (135. szakasz 3. bekezdés)” .

5. szakasz
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetéstől számított 
nyolcadik napon lép hatályba.
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A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 
szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a következő

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A FŐISKOLAI RENDSZERRŐL SZÓLÖ 
TÖRVÉNYT KIEGÉSZÍTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ 

TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A főiskolai rendszerről szóló törvényt kiegészítő 
és módosító törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köz
társaság Szkupstinája a Köztársasági Tanács 1970. ok
tóber 1-én és a Oktatásügyi-Művelődési Tanács 1970. 
szeptember 28-án tartott ülésén elfogadott, ezzel ér
vényessé nyilvánítom.

KSZ 98 szám 
Belgrád,, 1970. október 1.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A FŐISKOLAI RENDSZERRŐL SZŐLŐ 
TÖRVÉNYT KIEGÉSZÍTŐ 

ÉS MÖDOSlTŐ

T Ö R V É N Y

1. szakasz
A főiskolai rendszerről szóló törvény (SZSZK 32 65, 

46/65, 53/66, 32/68. 41/68 és 29/69 Hiv. Közi.) 16. szaka
szának 1. bekezdésében a „tanács” szót a következő 
szavakkal helyettesítjük: „a statútumban meghatáro
zott szerv”.

2. szakasz
A 36. szakasz a következőképpen módosul:
„A z egyetem, illetve a művészeti akadémia statú

tuma kijelöli az egyetem, illetve a művészeti akadé
mia igazgatási szerveit, meghatározza azoknak hatás
körét, megbízatásuk tartamát, az igazgató szerv tagjai 
megválasztásának, illetve felmentésének módját, va
lamint az egyetemi hallgatóknak az egyetem, illetve 
a művészeti akadémia irányításában való részvételét.

Az egyetem illetve a művészeti akadémia irányí
tásában résztvesznek az érdekelt szervek és szerve
zetek képviselői is. Az egyetem, illetve a művészeti 
akadémia statútuma meghatározza a képviselőknek 
az igazgatásban való részvételi módját, valamint azt, 
hogy melyik érdekelt szerv és szervezet hány kül
döttet delegál, illetve nevez ki az egyetem, illetve a 
művészeti akadémia igazgatási szerveibe.

3. szakasz
„A z egyetemi tanács és a művészeti akadémia ta

nácsa” á) pont alatti alcím, „Az egyetem rektora és 
a művészeti akadémia rektora” b) pont alatti alcím, 
„A z egyetem közgyűlése és a művészeti akadémia 
közgyűlése” c) pont alatti alcím, valamint a 38—46. 
szakasz törlendő.

4. szakasz
Az 57. szakasz 5. bekezdése a következőképpen 

módosul:
„A z előző bekezdésben említett feltételek fenn

állását azon egvetem, illetve művészeti akadémia sta
tútumában kijelölt szerv állapítja meg, melynek össze
tételéhez az intézmény tartozik.”

5. szakasz
A 73 szakaszban a következő szövegű 4. bekez

dést kell beiktatni:

„Az egyetem illetve a művészeti akadémia statú
tuma előírhatja hogy az egyetem összetételébe tar
tozó főiskolai intézmény, illetve művészeti akadémia 
által kiadott oklevelet az egyetem, illetve a művészeti 
akadémia egyedi szerve is aláírja.”

6. szakasz
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetéstől számított 
nyolcadik napon léo hatályba.
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A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197, 
szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a következí

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

AZ EGYES VASÚTVONALAKON VALŐ 
ÁRU- ÉS UTASSZALLÍTAS TARTÓS 

LEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
HOZZÁJÁRULÁSRA ILLETÉKES 

SZERVEKRŐL SZŐLŐ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 
NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

Az egyes vasútvonalakon való áru- és utasszállítás 
tartós leállításával kapcsolatos hozzájárulásra illetékes 
szervekről szóló törvényt, amelyet a Szerb Szocialista 
Köztársaság Szkupstinája a Köztársasági Tanács 1970. 
október 1-én és a Gazdasági Tanács 1970. szeptember 
30-án elfogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 99. szám 
Belgrád, 1970. október 1.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

AZ EGYES VASÚTVONALAKON VALŐ 
ÁRU- ÉS UTASSZÁLLÍTÁS TARTŐS 

LEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
HOZZÁJÁRULÁSRA ILLETÉKES SZERVEKRŐL

1. szakasz
A hozzájárulást az áru- és utasszállítás tartós le

állításához a Szerb Szocialista Köztársaság autonóm 
tartományokon kívüli területén levő egyes vasútvona
lakon vagy vonalrészeken a Köztársasági Végrehajtó 
Tanács adja.

Az előző bekezdésben említett hozzájárulásra ille
tékes szervet a Szocialista Autonóm Tartományra vo
natkozóan tartományi törvény határozza meg.

2. szakasz
Az e törvény 1. szakaszának 2. bekezdésében em

lített tartományi törvény meghozataláig, a hozzájá
rulást az áru- és utasszállítás tartós leállításához az 
autonóm tartományok egyes vasútvonalain vagy vo
nalrészein a tartományi végrehajtó tanács adja.

3. szakasz
A  jelen törvény életbelépésével hatályukat vesztik. 

A vasúti, posta, távíró-telefon közlekedésben és a ha- 
józásbiztonság terén közigazgatási tevékenység foly
tatására illetékes közigazgatási szervek, hatásköréről



szóló törvény (SZSZK Hív. Közi. 42/66 szám) 1. sza
kasza, 1. bekezdése, 3. pontjának rendelkezései.

4. szakasz
Ez a törvény a Szerb Szocialista Köztársaság Hi

vatalos Közlönyében való kihirdetéstől számított nyol
cadik napon lép hatályba.
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A  Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 
szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a következő

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A SZABADSÁGVESZTÉSBÜNTETÉS 
ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZŐLŐ TÖRVÉNY 
ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  szabadságvesztésbüntetés és biztonsági intézke
dések végrehajtásáról szóló törvényt, amelyet a Szerb 
Szocialista Köztársaság Szkupstinája a Köztársasági 
Tanács 1970. október 1-én és a Politikai-Szervezési 
Tanács 1970. szeptember 28-án tartott ülésén elfoga
dott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 100. szám 
Belgrád, 1970. október 1.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

A SZABADSÁGVESZTÉSBÜNTETÉS 
ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL

I. F E J E Z E T  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz
A  szabadságvesztésbüntetés és a biztonsági intéz

kedések végrehajtása a büntető intézkedések végrehaj
tásáról szóló törvény (JSZSZK 3/70 sz. Hiv. Lap), 
valamint a jelen törvény rendelkezései értelmében 
történik.

A  szabálysértési eljárásban kiszabott elzárás bün
tetések szintén a jelen törvény rendelkezései szerint 
hajtandók végre.

2. szakasz
A  büntető-javító intézeteket, a kerületi börtönö

ket, az elítéltek egyéniségét kivizsgáló központokat, a 
büntető-javító intézményeket — kórházakat és az el
ítéltek őrzésére és gyógykezelésére szolgáló intéze
teket a Köztársasági Végrehajtó Tanács alapítja.

A  Belgrádi Városi Szkupstina alapítja a kerületi 
börtönöket, de alakíthat intézményeket is az elítéltek 
őrzésére és gyógykezelésére.

Börtönöket létesíthetnek a községi szkupstinák is.
Két vagy több községi szkupstina alakíthat börtönt. 

Az ilyen börtönt az a szkupstina alakítja, hielynek 
területén van a börtön székhelye, azon községi szkups- 
tinával egyetértve, melynek területére létesült a bör
tön.

3. szakasz
A  büntető-javító intézetek, az elítéltek egyénisé

gét kivizsgáló központok, az elítéltek őrzésére és 
gyógykezelésére szolgáló intézetek működéséhez szük
séges eszközöket azon társadalmi-politikai közösség 
biztosítja, melynek szerve az intézmény alapítója, 
amennyiben más törvény, vagy törvény alapján ho
zott előírás nem rendeli el, hogy meghatározott tevé
kenységet az intézmény saját eszközeiből finanszí
roz.

4. szakasz
A  büntető intézkedések céljának tökélétesebb 

megvalósítása, a büntető intézkedések végrehajtási 
rendszerének fejlesztése és tökéletesítése, valamint a 
védelem nyújtására és fejlesztésére szükséges feltéte
lek létesítésének érdekében a Köztársasági Igazság- 
és Általánosügyi Titkárság, valamint a büntető intéz
kedések végrehajtására illetékes más szervek és 
intézmények együttműködnek a tudományos, szakmai, 
társadalmi és más szervezetekkel, amelyek tekin
tettel feladatkörükre és tevékenységük jellegére, 
szükséges segítséget nyújthatnak számukra.

5. szakasz
A  büntető-javító intézmények együttműködnek az 

állami szervekkel, a gazdasági, társadalmi és a bün
tető intézkedések céljainak megvalósításában érdekelt 
más szervekkel, valamint egymásközt is.

A  kölcsönös együttműködés megvalósításában a 
büntető-javító intézmények meghatározott közös ér
dekű ügyek intézésére létesíthetnek közös szolgálatot, 
hozhatnak közös fejlesztési és korszerűsítési progra
mot, egybehangolhatják munkaprogramjaikat és fe l
szereléseiket, szervezhetnek együttes tevékenységet 
szakkádereik továbbképzésére, képesítésére és ha
sonló ténykedésre.

A  Köztársasági Igazság- és Általánosügyi Tit
kárság biztosítja a büntető-javító intézetek közötti 
közvetlen együttműködést, valamint más szervekkel 
és szervezetekkel való együttműködésüket és gondos
kodik az együttműködés zavarmentes megvalósítá
sáról.

6. szakasz
A  büntető intézkedések végrehajtásáról szóló tör

vénnyel, valamint a jelen törvénnyel a Köztársasági 
Végrehajtó Tanács és a köztársasági közigazgatási 
szervek hatáskörébe utalt ügyeket az autonóm tarto
mány területén a tartományi végrehajtó tanács, il
letve az illetékes tartományi közigazgatási szerv 
intézi, a jelen törvény 14. szakaszának 3., 16. szaka
szának 2. pontjában, 33. szakaszában, 36. szakaszának
2. pontjában és 75. szakaszában felsorolt ügyek kivé
telével, amelyeket kizárólag az említett szakaszokban 
feltüntetett köztársasági szervek végzik.

E L S Ő  R É S Z

A. A SZABADSÁGVESZTÉSBÜNTETÉS 
VÉGREHAJTÁSA

II. F E J E Z E T  

BÜNTETÖ-JAVÍTÖ INTÉZMÉNYEK

*7. szakasz
A szabadságvesztésbüntetés a büntető-javító in

tézetekben — kerületi börtönökben, börtönökben, bün- 
tetcj-javító gyógyintézményekben-kórházakban haj
tandó végre.

8. szakasz
A  Köztársaság területén létesíthetők zárt-, félig— 

zárt-, és nyílt típusú büntető-javító intézetek, büntető'-



javító intézetek fiatalkorúak számára, büm eio-javító 
intézetek fiatalabb nagykorúak számára, büntető-ja
vító intézetek nők számára, valamint más specializált 
intézmények, amelyekben a külön kategóriába tartozó 
elítéltek töltik ki a szabadságvesztésbüntetést.

A  Köztársasági Végrehajtó Tanács a tartományi 
végrehajtó tanáccsal egyetértve határozza meg a bün
tető-javító intézetek kategorizálását.

9. szakasz
A  zárt típusú büntető-javító intézetekben létesít

hetők külön félzárt- és nyílt típusú osztályok, továbbá 
osztályok a fiatalabb nagykorúak, a nők, az egy évet 
meg nem haladó szabadságvesztésre ítélt személyek 
számára, valamint osztályok, amelyekben a külön ka
tegóriába tartozó elítéltek töltik ki a szabadságvesz
tésbüntetést.

10. szakasz
A  fiatalabb nagykorú elítélteket, valamint az egy 

évet meg nem haladó szabadságvesztésre ítélt sze
mélyeket, akik a zárt típusú büntető-javító intézetek
ben töltik ki a kiszabott büntetést, rendszerint el kell 
különíteni külön osztályokba.

A  jelen szakasz 1. bekezdésében említett elítéltek, 
a büntető-javító intézetek lehetőségei szerint oly m ó
don osztandók be munkára, hogy ne érintkezhessenek 
más elítélttel.

11. szakasz
Az elítélt nők a szabadságvesztésbüntetést a bün

tető-javító intézet külön osztályaiban töltik ki.

12. szakasz
A büntető-javító intézetekben a szigorú börtön- 

büntetést, a hat hónapnál hosszabb időre kiszabott, 
illetve az előzetes fogvatartásban kitöltött idő leszá
mítása után fennmaradt és hat hónapot meghaladó 
börtönbüntetést kell kitölteni.

A  kerületi börtönökben a hat hónapot meg nem 
haladó, illetve az előzetes fogvatartásban kitöltött idő 
leszámítása után fennmaradt hat hónapnál rövidebb 
börtönbüntetés töltendő ki.

A kerületi bíróság által elrendelt előzetes őrizet
bevételt a kerületi börtön összetételében levő külön 
osztályon kell kitölteni.

A  börtönökben hajtják végre a szabálysértési 
eljárásban kiszabott elzárásbüntetést, a szabálysér
tési eljárásban kiszabott és elzárásbüntetésre változta
tott pénzbüntetést, valamint a községi bíróság vizsgáló 
bírája által elrendelt őrizetbevételt. A börtönökben 
kell elhelyezni a büntető eljárási törvény 180. szaka
szának értelmében letartóztatott személyek is.

Azokban a községekben, amelyekben nem létesí
tettek börtönöket, a jelen szakasz 4. bekezdésében em
lített büntetéseket és más intézkedéseket a kerületi 
börtönben, illetve a kerületi börtön összetételében 
levő külön osztályban hajtják végre. Az ilyen szemé
lyeknek a kerületi börtönben való tartási költségeit 
az a községi szkupstina fedezi, melynek területéről 
utalták be őket a szabadságvesztésbüntetés végrehaj
tásának céljából.

13. szakasz
A  Köztársasági Igazság- és Általánosügyi Titkár

ság előírhatja, hogy
1) a büntető-javító intézetekben töltendő ki a 

három hónapnál hosszabb börtönbüntetés, illetve a 
kiszabott börtönbüntetésnek az előzetes letartóztatás
ban töltött idő leszámításával hátramaradt három hó
napnál hosszabb része.

2) a hat hónanig t""iedő börtönbüntetést nem 
abban a kerületi 1 'irtonjen kell kitölteni, melynek 
területén az elítélt élt, hanem kitölthető más börtön
ben is.

3) melyik kerületi börtön szolgáljon befogadó 
börtönként az átmeneti letartóztatottak befogadására.

14. szakasz
A  nyílt típusú büntető-javító intézetekben, illetve 

a nyílt típusú osztályokon, szabály szerint az első íz
ben elítélt személyeket kell elhelyezni, akikről jogo
san feltételezhető, hogy az említett intézetbe, illetve 
osztályokra való beutalás kedvező kihatással lesz át- 
nevelésükre, és hogy személyi felelősség tudatában 
lelkiismeretesen teljesítik majd kötelességüket, nem 
élnek vissza az őrség távollétével és a biztonsági in
tézkedések mellőzésével, valamint azok az elítéltek, 
akik a büntetés egy részét már kitöltötték más bün
tető-javító intézetben.

Az 1. bekezdésben említett elhelyezést, az átne- 
velési szolgálat javaslatára, a büntető-javító intézet 
igazgatója végzi.

A  jelen törvény felhatalmazza a Köztársasági 
Igazság- és Általánosügyi Titkárságot közelebbi uta
sítások előírására az 1. szakaszban említett elítélteit 
elhelyezésével kapcsolatos kritériumok és eljárás te
kintetében.

15. szakasz
A  büntető-javító gyógy intézményekbe — kórhá

zakba — gyógykezelés végett a következő esetekben 
utalandók be az elítéltek:

a) a megbetegedett elítéltek, akik szigorított bör
tönbüntetésüket, börtönbüntetésüket és fiatalkorú bör
tönbüntetésüket a büntető-javító intézményekben 
töltik ki, valamint az őrizetbe vett személyek, ha a 
büntető-javító intézménynek nincs lehetősége megfe
lelő gyógykezelés biztosítására;

b) azok az elítéltek, akikre vonatkozóan a felté
telnélküli szabadságvesztésbüntetés kiszabása mellett, 
mértéktelen alkoholfogyasztásért és kábítószer élve
zésért kényszer-elvonógyógykezelési biztonsági intéz
kedéseket rendeltek el. A  büntető-javító gyógyinté-; 
zetekben elhelyezhetők azok a személyek is, akikre 
vonatkozóan a bíróság biztonsági intézkedésként el
rendelte az elítéltek őrzésére és gyógykezelésére szol
gáló intézménybe való beutalást, amennyiben ezek az 
intézmények eleget tesznek a biztonsági intézkedések 
foganatosításával kapcsolatos feltételeknek.

Az általános típusú egészségügyi intézményekbe 
a jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt személyek 
gyógykezelés céljából csak olyan esetekben utalhatók 
be, ha az egészségügyi szolgálat a megbetegedett sze
mély esetét sürgősnek minősíti.

A  jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt szemé
lyek beutalását, az egészségügyi szolgálat javaslatára, 
a büntető-javító intézmény igazgatója végzi, míg a 
szakasz 2. bekezdésében felsorolt elítélteket az a köz
ségi bíróság utalja be, melynek területén van az el
ítélt lakó-, illetve tartózkodási helye, ahol a büntetést 
kiszabták.

16. szakasz
A  könnyebb bűncselekmény vagy szabálysértés 

elkövetéséért hat hónapig terjedő szabadságvesztés
büntetésre ítélt személyekre vonatkozóan a büntetés 
kitöltése alatt létesíthetők olyan feltételek, amelyek 
biztosítják az elítéltnek a büntetés kitöltésének kez
dete előtti foglalkozás folytatását, ha előzőleg nem 
volt elítélve bűncselekmény elkövetéséért.

A Köztársasági Igazság- és Általánosügyi Titkár
ság közelebbi utasításokat ad ki a jelen szakasz 1. 
bekezdésében említett börtönbüntetés végrehajtásának 
módjáról.

A  Köztársasági Igazság- és Általánosügyi T’itkár- 
ság határozza meg az elítéltek azon kategóriáját, akik 
büntetésüket a jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében 
előírt feltételek mellett töltik ki.



III. F E J E Z E T T

A BÜNTETÖ-JAVlTO INTÉZMÉNYEK 
BELSŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

ÉS AZ ELÍTÉLTEK KATEGORIZÁLÁSA

17. szakasz
A  büntetésvégrehajtás individualizálásának és az 

elítéltek átnevelésére szolgáló megfelelő közös intéz
kedések foganatosítása céljából a büntető-javító in
tézményekben kötelezően végzik az elítéltek klaszifi- 
kálását és reklaszifikálását.

A  klaszifikálás és reklaszifikálás alkalmával kü
lön  figyelmet kell szentelni az elítélt egyéni tulajdon
ságainak, a szabadságvesztésbüntetés kitöltésének kez
dete előtti életkörülményeinek, magatartásának, a 
büntetés kitöltése alatti magaviseletének és viselke
désének, szem előtt kell tartani az elkövetett bűntett 
válfaját, a kiszabott büntetés magasságát, az elítélt 
átnevelésének lehetőségeit és más hasonló körülmé
nyeket.

18. szakasz
A  döntést az elítéltek klaszifikálásáról és rekla- 

szifikálásáról, az átnevelési szolgálat javaslatára és á 
szakkolégium véleményének meghallgatása után, a 
büntető-javító intézmény igazgatója hozza.

Az elítéltek klaszifikálását és reklaszifikálását ja 
vasolhatja a büntető-javító intézmény más szolgálata 
is.

19. szakasz
A  büntető-javító intézeteknek a következő szak- 

szolgálatai vannak: átnevelési szolgálat, biztonsági 
szolgálat (őrség), gazdasági-instrukciós szolgálat, 
egészségügyi szolgálat és végrehajtó-közigazgatási 
szolgálat.

A  szabadságvesztésbüntetés végrehajtása céljainak 
megvalósítása érdekében, a büntető-javító intézeti 
szolgálatok kötelesek együttműködni és tevékenysé
güket egybehangolni.

a) Az igazgató

20. szakasz
A  büntető-javító intézmény élén igazgató áll, aki 

irányítja az intézmény tevékenységét.
Az igazgató megszervezi a büntető-javító intéz

mény feladatainak teljesítését és képviseli a büntető
javító intézményt.

Az igazgató személyesen felelős a feladatok, va
lamint a büntető-javító intézmény egyéb ügyeinek 
törvényes és az előírásokkal összhangban történő, idő
beni teljesítéséért.

21. szakasz
A  jelen törvény 2. szakaszának 1. bekezdésében 

felsorolt büntető-javító intézmények igazgatóját és az 
igazgató helyettesét, a kerületi börtön igazgatójának 
kivételével, a Köztársasági Végrehajtó Tanács nevezi 
ki és menti fel.

A  kerületi börtön igazgatóját a köztársasági igaz
ság- és általánosügyi titkár nevezi ki és menti fel.

A  Belgrádi Városi Szkupstina által létesített ke
rületi börtön igazgatóját a Belgrádi Városi Szkupstina 
nevezi ki és menti fel

A  börtön igazgatóját a községi szkupstina nevezi 
ki és menti fel. Ha a börtönt két vagy több községi 
szkupstina létesítette, a börtön igazgatóját az a köz
ségi szkupstina nevezi ki és menti fel, melynek terü
letén van a börtön székhelye, egyetértve azon községi 
szkupstinával, melynek területére a börtön létesült.

22. szakasz
A  büntető-javító intézmény igazgatóját négy évi 

időtartamra nevezik ki azzal, hogy a határidő letelté
vel e tisztségbe ú jból kinevezhető.

A  négy évi határidő a kinevezési aktus meghoza
talának napjától számítandó.

23. szakasz
A  büntető-javító intézet, a büntető-javító gyógy- 

intézmény, az elítéltek egyéniségét kivizsgáló központ, 
valamint az elítéltek őrzésére és gyógykezelésére szol
gáló intézet igazgatójává és igazgató-helyettesévé csak 
főiskolai végzettséggel és megfelelő gyakorlattal ren
delkező személy nevezhető ki.

A  kerületi börtön és a börtön igazgatójának leg
alább felsőiskolai végzettséggel és megfelelő munka- 
tapasztalattal kell rendelkeznie.

24. szakasz
Az igazgatóhelyettest, a jelen törvény 19. szaka

szában felsorolt szolgálatok vezetőit, a Köztársasági 
Igazság- és Általánosügyi Titkárság előzetes hozzájá
rulásával, a büntető-javító intézmény nevezi ki és 
menti fel.

b) Az átnevelési szolgálat

25 szakasz
Az átnevelési szolgálat különösen a Következő 

teendőket látja el:
— korszerű intézkedések és módszerek alkalma

zásával kihat az elítéltek átnevelésére és reszociali- 
zálására;

— megszervezi az egyéni, csoportos vagy más 
fajta munkát az elítélttel;

— közvetlen javító hatást gyakorol az elítélt bűn
hajlamosságának, antiszociális és más negatív fe lfo
gásának kiküszöbölésére;

—  befolyásolja az elítéltnek a munka és a társa
dalmi környezet iránti helyes magatartása kialaku
lását, gondoskodik az elítélt tetteivel kapcsolatos sze
mélyi felelősségérzés fejlesztéséről, serkenti az el
ítéltet különféle munkára és a közös életben való 
részvételre, kihatással van a család, valamint az el
ítélt egyéb személyi és társadalom iránti felelősség 
érzésének fejlesztésére;

— megszervezi az elítéltek művelődési és kultúr- 
tevékenységét, valamint a testnevelési munkát;

— megszervezi az elítéltek általános- és szakké
pesítésével kapcsolatos tevékenységet;

— előkészíti a megkegyelmezésre és a feltételes 
szabadonbocsátásra vonatkozó véleményezést;

— javasolja az elítéltek klaszifikálását és rekla
szifikálását;

— ellátja az elítéltek átnevelésével kapcsolatos 
egyéb teendőket.

26. szakasz
Az átnevelési szolgálat keretében kötelezően mű

ködik az elítéltek egyéniségének kivizsgálásával fog 
lalkozó csoport (felvételi osztály). Ez az osztály végzi 
az elítéltek lélektani, szociológiai és egyéb tulaj doft- 
ságainak kivizsgálását

Az elítélt egyéniségének kivizsgálásával foglalkozó 
csoport elemzi a kitöltött büntetésnek az elítélt felett 
gyakorolt hatását, közvetlen szabadonbocsátása előtt 
ankétozza az elítéltet és együttműködik a társadalmi
politikai közösségek szerveivel és szervezeteivel, hogy 
segítséget nyújtsanak a börtönbüntetést kitöltött sze
mélyeknek a mindennapi életbe való minél gyorsabb 
bekapcsolódásához, és együttműködik a jelen törvény 
52. szakaszában felsorolt szervekkel

Az elítélt a befogadó osztályon legfeljebb 30 na
pig tartható.

Az elítélt egyéniségét kivizsgáló csoportnak van 
pedagógusa, pszichológusa, szociális dolgozója, bűn
ügyi szakértője és orvosa.



27. szakasz
Az általános iskolai képzettség nélküli fiatalkorú 

és fiatalabb nagykorú elítéltek számára a büntető
javító intézmény oktatást szervez az elemi iskolai kép
zettség megszerzésének céljából. Az ilyen oktatás 
megszervezhető más elítéltekre vonatkozóan is, akikre 
ez hasznosnak és szükségesnek bizonyul.

A  bűn tető-javító intézmény köteles megszervezni 
az elítélt fiatalkorúak és fiatalabb nagykorúak szak- 
képesítését, hogy szakiskoláztatással, szaktanfolya
mokon szaktudást szerezhessenek. Az ilyen oktatást 
meg lehet szervezni más elítéltekre vonatkozóan is, ha 
ez hasznosnak és szükségesnek mutatkozik.

28. szakasz
Az alsófokú és szakképesítési oktatás befejezté

vel az elítélt vizsgát tesz az általános előírásokkal, 
ilyen vizsgák céljából alakított bizottság előtt. Az 
elítélt a sikeresen letett vizsgáról bizonyítványt kap, 
amelybsn nem szabad feltüntetni, hogy a vizsgát a 
büntető-javító intézményben tette le.

29. szakasz
A  nevelői teendőket fő -, vagy felsőiskolai vég

zettségű és megfelelő munkatapasztalattal rendelkező 
személy láthatja el.

c) A biztonsági szolgálat (őrség)

30. szakasz
A bűn tető-javító intézmény őrsége elsősorban a 

következő teendőket látja el: gondoskodik a büntető
javító intézmény, illetve azon helyiségek és munka
helyek biztonságáról, ahol az elítéltek és az előzetes 
letartóztatásban levő személyek tartózkodnak és dol
goznak; gondoskodik a büntető-javító intézmény belső 
rendjének megőrzéséről, ellátja az elítéltek és fogva- 
tartottak elővezetését, valamint végez egyéb, a tör
vényben és a büntető-javító intézmény általános aktu
sában meghatározott teendőket.

31. szakasz
Az őrségi szolgálatot az őrök teljesítik.

' Az őrség kötelékébe felvehetők:
— az őr és az idősebb őr munkahelyére legalább 

középiskolai végzettséggel bíró személyek;
— az őrségfelügyelő munkahelyére megfelelő fe l

sőiskolai képzettségű és az őrség szolgálatában, leg
alább öt évet eltöltött személy vehető fel, ha idősebb 
őr rangja van és ha ilyen minőségben legalább két 
évet töltött el;

— az őrségparancsnoknak főiskolai képzettségű és 
megfelelő munkatapasztalattal bíró személy vehető 
fel.

32. szakasz
Az őrségszolgálatban első ízben alkalmazott sze

mélyek gyakornoki minőségben vehetők fel.
A  gyakornoki idő egy, de legfeljebb két évig tart.

33. szakasz
Közelebbi rendelkezéseket az őrszolgálat teljesí

téséről, fegyverzetéről és felszereléséről, az őrök hi
vatalos igazolványáról, szakképzettségéről, a gyakor
noki idő tartamáról és az őrök szakvizsgájáról a 
Köztársasági Igazság- és Általánosügyi Titkárság hoz.

d) A gazdasági instruktor! szolgálat

34. szakasz
A gazdasági-instruktorszolgálat gondoskodik a 

gazdasági egységek szervezeti felépítéséről, működé
séről, megszervezi az elítéltek szakképesítését a gaz
dasági egység munkahelyein és ellát a büntető-javító 
litézmény aktusában előírt más teendőket.

e) Az egészségügyi szolgálat

35. szakasz
Az egészségügyi szolgálat intézi a higiénikus és 

egészségügyi intézkedések, valamint az elítéltek egész
ségvédelmének megszervezését.

f) Végrehajtó-közigazgatási szolgálat

36. szakasz
A végrehajtó-közigazgatási szolgálat intézi a bün

tető-javító intézmények ügyviteli szak- és jogi ügyeit, 
jogsegélyt és más jellegű segélyt nyújt az elítéltek
nek, vezeti az elítéltek előírásos nyilvántartását és el
látja a büntető-javító intézmény belső szervezeti fe l
építését szabályozó általános aktusban előírt teen
dőket.

Az elítéltek nyilvántartásának válfaját, és a ve
zetés módját a Köztársasági Igazság- és Általánosügyi 
Titkárság írja elő,

g) Házirend

37. szakasz
A  házirend közelebbről meghatározza a munka 

megszervezését a büntető-javító intézményekben, elő
írja az életmódot, elsősorban meghatározza a követ
kezőket: az elítéltek felvételét, az elítéltek egyénisé
gének kivizsgálását és klaszifikálását, az eljárási prog
ram meghatározását, az elítéltek elhelyezését, a rend és 
fegyelem megőrzését, az elítéltnek magánzárkába való 
utalásával, illetve elkülönítésével kapcsolatos eljárást, 
amennyiben a fegyelmi intézkedések ezt megköve
telik, az ilyen elítéltek munkára való beosztásának 
módját, a levelezést, az elítéltek meglátogatásának és 
a csomagátvétel módját, az átnevelési intézkedéseket, 
az elítélt munka után járó- díjazását, a megkeresett 
pénz elköltésének módját, az előnyök juttatását és 
megvonását, a kultúráiét, a szórakozás és sport meg
szervezésének módját, az elítéltek szabad aktivitását, 
a téli és nyári öltözet viselését, az elítélt munkaide
jének kezdetét és végét.

h) Egyéb rendelkezések

38. szakasz
A  büntető-javító intézmény dolgozójaként felve-' 

hető az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez 
szükséges általános feltételeken kívül eleget tesz a 
következő feltételeknek is: büntetlen előéletű, illetve 
nem folyik ellene büntető eljárás olyan bűncselek
mény elkövetéséért, amely alkalmatlanná teszi az 
ilyen szolgálat teljesítésére, és aki kielégíti az előírt 
meghatározott egészségügyi követelményeket.

39. szakasz
Közelebbi rendelkezéseket a jelen törvény 19. 

szakaszában említett szolgálatok megszervezéséről és 
a munkahelyek rendszeresítéséről a büntető-javító in
tézményekben, a Köztársasági Igazság- és Általános
ügyi Titkárság előzetes hozzájárulásával az igazgató 
szerv hozza.

Közelebbi rendelkezéseket a kerületi börtönökről 
és a börtönökről, valamint a munkahelyek rendszere
sítéséről ezekben a börtönökben, a Köztársasági Igaz
ság- és Általánosügyi Titkárság, illetve a Belgrádi 
Városi Szkupstina, illetve a községi szkupstina elő
zetes hozzájárulásával az igazgató szerv hozza.

40. szakasz
Az általános aktusokat, amelyek szabályozzák az 

elítélteknek a büntető-javító intézményben teljesített 
munka megszervezésével, jogaik megvalósításának és 
kötelességeik teljesítésének módozatával kapcsola
tos kérdéseket, mint pl. a házirend, a munka utáni té
rítmény összege, az élelmezési táblázat és hasonló 
kérdéseket a Köztársasági Igazság- és Általánosügyi 
Titkárság előzetes hozzájárulásával és a munkakö



zösségi tanács -véleményének meghallgatása után, a 
büntető-javító intézmény igazgatója hozza.

41. szakasz
A szerv vezetőjének jogait és kötelességeit az 

önigazgatási jogok megvalósításának tekintetében, a 
büntető-javító intézményeknél, az igazgató gyako
rolja, illetve teljesíti

42. szakasz
A  szerv vezetőjét megillető jogokat és kötelessé

geket a nyugdíj alaptörvény 58. szakaszának értelmé
ben kötelesség jelleg." meghatározott ügyekről szóló 
határozatot módosító határozat 1. pontjának értelmé
ben (JSZSZK 56/69 sz. Hiv. Lap) a büntető-javíts 
intézmény igazgatója gyakorolja, illetve teljesíti.

Ha a kerületi börtön, Illetve börtön dolgozói egy 
munkaközösséget alkotnak a kerületi, illetve községi 
bíróság dolgozóival, akkor a szervnek a jelen szakasz 
1. bekezdésében említett vezetőjét megillető jogokat 
és kötelességeket a kerületi, illetve községi bíróság 
elnöke gyakorolja, illetve teljesíti.

IV. F E J E Z E T  

F E L Ü G Y E L E T

43. szakasz
A büntető-javító intézetekben és a kerületi bör

tönökben az elítéltekkel szembeni eljárás törvényes
sége és . szabályszerűsége feletti felügyeletét a K öz- 
társasági Igazság- és Általánosügyi Titkárság gyako
rolja.

A felügyeletet a büntetésüket börtönökben kitöltő 
elítéltekkel szembeni eljárás törvényessége és sza
bályszerűsége felett a községi bíróság elnöke vagy 
kijelölt bírája gyakorolja, a két vagy több község 
által létesített börtönökben pedig, azon községi bíró
ság elnöke vagy kijelölt bírája, melynek területén van 
a börtön székhelye.

44. szakasz
A  Köztársasági Igazság- és Általánosügyi Titkár

ság köteles elrendelni szükséges intézkedések fogana
tosítását az elítélteket megillető jogok biztosítására, 
ha a 43. szakaszban előírt felügyelet gyakorlása so
rán megállapítást nyer a törvényben vagy más tör
vényen alapuló előírásokban szavatolt jogok egyiké
nek megszegése.

45. szakasz
A Köztársasági Igazság- és Általánosügyi Titkár

ság a büntető-javító intézmény javaslatára, a hivata
los személyek jelentésének, vagy az elítélt panaszának 
'alapján dönt az elítélt jogai megszegésének ügyében 
és a büntető-javító intézmények működésével kapcso
latos más kérdésekben.

46. szakasz
A Köztársasági Igazság- és Általánosügyi Titkár

ság a kötelező felügyelet gyakorlása alkalmával, a 
konkrét intézkedéseket megelőzően köteles tájékoz
tatni azokról a büntető-javító intézmény igazgatóját.

V. F E J E Z E T

A SZABADSÁGVESZTÉSBÜNTETÉS 
VÉGREHAJTÁSÁNAK KEZDETE,
AZ ELÍTÉLTEK ÁTHELYEZÉSE,
A BÜNTETÉS KITÖLTÉSÉNEK 

MEGSZAKÍTÁSA ÉS A FELTÉTELES 
ELBOCSÁTÁS

47. szakasz
A szabadlábon levő elítéltek büntető-javító intéz

ményekbe való beutalását jogerős ítélet alapján az a 
községi bíróság végzi, melynek területén van az el
itéit tartózkodási, illetve lakóhelye.

A  büntető-javító' intézményben való jelentkezés 
napját, oly módon kell elrendelni, hogy az elítéltnek 
az indulást megelőzően legalább 8, de legfeljebb 15 
napi ideje maradjon.

48. szakasz
Az elítélt áthelyezése egyik büntető-javító intéz

ményből a másikba, eszközölhető szükség szerint, 
vagy az elítélt kérésére.

Az áthelyezésről, mind a büntető-javító intézmény 
igazgatójának javaslatára, mind az elítélt kérésére, a 
Köztársasági Igazság- és Általánosügyi Titkárság 
dönt.

Az áthelyezési költségek, ha az áthelyezés az igaz
gató javaslatára történik, az intézményt terhelik, 
amelyből az elítéltet áthelyezik. Ha pedig az áthelye
zést az elítélt kérésére eszközük, akkor a költségeket 
az elítélt viseli.

Ha az elítéltet a Köztársaság autonóm tartomá
nyon kívüli területén levő bűn tető-javító intézmény
ből az autonóm tartomány területén fennálló büntető
javító intézménybe helyezik át, és fordítva, az áthe
lyezésről az igazságügyekben illetékes tartományi 
közigazgatási szerv egyetértésével a Köztársasági 
Igazság- és Általánosügyi Titkárság dönt.

49. szakasz
A büntetés kitöltésének félbeszakításáról szóló 

döntést a Köztársasági Igazság- és Általánosügyi Tit
kárság hozza.

50. szakasz
Ha a büntetés végrehajtás félbeszakításáról szóló 

végzést gyógykezelés céljából hozzák az elítélt, aki
nek javára hozzák a végzést, köteles minden 30 nap 
elteltével benyújtani az egészségügyi intézmény ré
széről kiadott bizonylatot egészségi állapotáról.

51. szakasz
A  büntető-javító intézmények kötelesek nyilván

tartást vezetni azokról az elítéltekről, akiknek enge
délyezték a büntetésvégrehajtás félbeszakítását, és 
értesíteni a Köztársasági Igazság- és Általánosügyi 
Titkárságot az elítéltek egészségi állapotáról, valamint 
az orvosi véleményről.

52. szakasz
A  büntető-javító intézmény az elítéltek feltételes 

szabadságra bocsátásáról értesíti a szociális munka
központot, illetve azon község népj ólét védelmi ügyek
ben illetékes közigazgatási szervét, melynek terüle- 
letén tartózkodik a feltételes szabadságra bocsátott 
elítélt.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szervek 
kötelesek segítséget nyújtani az elítéltnek a minden
napi életbe való minél gyorsabb bekapcsolódáshoz 
és lehetővé tenni számukra a teljes reszocializálás 
elérését.

VI. F E J E Z E T

AZ ELÍTÉLTEK ELHELYEZÉSE, 
ÉLELMEZÉSE ÉS RUHÁZATA

53. szakasz
Az elítéltet a büntető-javító intézményben közös 

helyiségben kell elhelyezni.
Minden elítéltnek van külön férőhelye és szabály 

szerint 8 m ’ -t kitevő térsége. Az elítéltek elhelyezé
sére szolgáló helyiségeknek száraznak és olyan vilá
gosnak kell lenniök, hogy nappali fénynél normálisan 
lehessen olvasni.

A  helyiségeket télen fűteni kell.



54. szakasz
A női osztályon külön helyiség van biztosítva a 

gyermekágyas asszonyok és a gyermekek elhelyezé
sére. Ezeket a helyiségeket oly módon kell berendezni, 
hogy az elítélt asszonyok a terhesség, a szülés és a 
szülés utáni időszakban szükséges gondozásban ré
szesülhessenek és legyenek feltételek a gyermek gon
dozására.

Az elítélt terhes nő, az orvos javaslatára, sza- 
bályszerint hat héttel a szülés előtt, a szülészeti osz
tályba utalandó, ahol a gyermek egy éves életkorá
nak betöltéséig marad.

55. szakasz
A büntető-nevelő intézmény biztosítja az elítélt 

testi tisztaságának fenntartásához szükséges egészség- 
ügyi és egyéb berendezéseket.

56. szakasz
Az elítéltek számára biztosítani kell napi három, 

legalább 2 500 kalóriát kitevő változatos adagot, míg 
a fiatalkorúak börtönében, büntetésüket kitöltő fia
talkorúakat legalább 3 000 kalóriás élelem illeti meg 
naponta.

57. szakasz
Az elítélteknek biztosítani kell téli és nyári ru

házatot.

VII. F E J E Z E T

AZ ELÍTÉLTEK MUNKÁJA UTÁNI 
TÉRÍTMÉNY

58. szakasz
Az elítéltnek joga van elkölteni a munkája utáni 

térítmény 70“/o-át személyi szükségleteinek kielégíté
sére, a fennmaradt 30% -ot pedig megtakarított pén
zeként a büntető-javító intézményből való elbocsátá
sáig a büntető-javító intézmény őrzi. Az elítélt ké
résére a büntető-javító intézmény igazgatója engedé
lyezheti, hogy az elítélt szűkebb családtagjainak el
tartása céljából elküldje a megtakarított eszközök 
egy részét.

Az elítélt pénze őrzésének módját a büntető-ja
vító intézmény házirendje szabályozza azzal, hogy az 
elítélt a pénzt nem tarthatja magánál.

VIII. F E J E Z E T

HIGIÉNIAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
INTÉZKEDÉSEK

59. szakasz
Az elítéltnek lehetővé kell tenni, hogy naponta 

legalább két órát töltsön tiszta levegőn, míg a fia
talabb nagykorú és a büntetésüket a fiatalkorúak 
börtönében kitöltő elítéltek naponta legalább három 
órát.

A tiszta levegőn való tartózkodás időpontját és 
módját a bűn tető-javító intézmény házirendje álla
pítja meg.

60. szakasz
Az elítélt elhelyezésére, az eledel elkészítésére és 

kiosztására, valamint a személyi higiénia betartására,

a ruházat és lábbeli elhelyezésére szolgáló helyiségek 
és felszerelések, valamint a büntető-javító intézmény
ben végzett tevékenységre és a társas élet lebonyo
lítására szükséges helyiségek az intézmény egészség- 
ügyi szolgálata és az illetékes egészségügyi szervek 
részéről végzendő rendszeres vizsgálatnak vannak 
alárendelve.

A  Köztársasági Igazság- és Általánosügyi Titkár
ság felfüggesztheti a büntetés kitöltését a büntető
javító intézmény egyes helyiségeiben, vagy az egész 
büntető-javító intézményben, ha nem állanak fenn az 
előírt higiéniai és egészségügyi feltételek és a bün
tetés kitöltésének folytatására elrendelhet más he
lyiséget, illetve más büntető-javító intézményt.

61. szakasz
A büntető-javító intézmények biztosítanak rende

lőket és egyéb megfelelő helyiségeket, valamint szük
séges egészségügyi személyzetet a megbetegedett el
ítéltek gyógykezelésére.

A  jelen törvény 15. szakaszának 2. bekezdésében 
feltüntetett esetről, a büntető-javító intézmény kö
teles értesíteni az elítélt házastársát vagy legköze
lebbi családtagjait, illetve az elítélt által kijelölt 
személyt, ha ezt maga az elítélt nem teheti meg.

62. szakasz
A  büntető-javító intézmény az elítélt elhalálozá

sáról azonnal értesíti szűkebb családját.
A közeli családtag kérésére a büntető-javító in

tézmény igazgatója rendszerint engedélyezi a holtest 
kiadását, elhantolás végett. Ha a családtagok nem 
kérik a holttest kiadását, vagy az igazgató elutasítja 
a kiadási kérelmet, az elhalálozott elítéltet a büntető
javító intézmény terhére a helyi temetőben kell el- 
hantolni.

A közeli családtag kérésére a büntetéskitöltés 
alatt elhalálozott és a helyi temetőben elhantolt el
ítélt holttestének kihantolása és szállítása, a büntető
javító intézmény igazgatójának engedélyével, az ál
talános előírások szerint hajtható végre.

IX. F J E Z E T

AZ ELÍTÉLT ELBOCSÁTÁSA 
A BÜNTETŐ-JAVÍTÓ INTÉZETBŐL

63. szakasz

Az elítélt a büntető-javító intézetből való elbo
csátás alkalmával elbocsátó lapot kap.

Az elbocsátó lapot a büntető-javító intézmény 
igazgatója adja ki.

64. szakasz
A  büntető-javító intézményből való elbocsátás 

alkalmával az elítéltnek átadják az intézményben őr
zött tárgyait, megtakarított pénzét, valamint azt az 
összeget, amelyet a büntetés kitöltése alatt kapott.

65. szakasz

Ha az elítéltnek nincs saját ruhája, fehérneműje 
vagy lábbelije és nincs eszköze azok beszerzésére, a  
büntető-javító intézmény ellátja ruhával, fehérnemű
vel és lábbelivel.



MÁSODIK RÉSZ

X. F E J E Z E T

B. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN 
KISZABOTT ELZÁRÁSBÜNTETÉS 

VÉGREHAJTÁSA

66. szakasz
A szabálysértési eljárásban elzárás büntetéssel 

sújtott személyt, illetve azokat, akiknek pénzbüntetése 
elzárásbüntetésre változott a megbüntetett tartózko- 
dási- illetve lakóhelye szerint illetékes községi sza
bálysértési bíró utalja az elzárásbüntetés kitöltésére.

A  szabálysértési bíró utalja a büntetettet az elzá
rásbüntetés kitöltésére abban az esetben is, ha az 
elzárásbüntetésre változtatott pénzbírságot szabálysér
tés elkövetéséért az illetékes szerv más eljárásban 
szabta ki.

67. szakasz
Ha az elzárásbüntetést kiszabó, vagy a kiszabott 

pénzbírságot elzárásbüntetésre változtató szabálysér
tési bíró nem illetékes a büntetés végrehajtására, kö
teles a jogerős végzést legkésőbb annak jogerőre 
emelésétől számított három napon belül továbbítani a 
büntetett tartózkodási- vagy lakóhelye szerint illeté
kes szabálysértési bíróhoz.

68. szakasz
Az elzárásbüntetés végrehajtásának elhalasztásáról 

szóló végzést a büntetés végrehajtására illetékes köz
ségi szabálysértési bíró hozza a kérelem kézhezvételé
től számított három napon belül. A  kérelemmel kap
csolatos végzés meghozataláig a büntetés kitöltésének 
elkezdése elhalasztandó.

69. szakasz
A  büntetésvégrehajtás elhalasztását elutasító vég

zés ellen a büntetett panasszal élhet az illetékes sza
bálysértési tanácsnál. A  panasz intézésére illetékes 
szerv a kézhezvételtől számított három napon belül kö
teles a panaszról dönteni.

A  panasznak nincs halasztó hatálya.

70. szakasz
A  büntetésvégrehajtás félbeszakításáról szóló vég

zést a büntetés végrehajtásra illetékes szabálysértési 
bíró hozza a kérelem kézhezvételétől, illetve a büntető 
intézkedések végrehajtásáról szóló törvény 43. és 65. 
szakaszában előírt feltételek keletkezésétől számított 
három napon belül.

Az elzárásbüntetés félbeszakítását elutasító végzés 
ellen benyújtott panaszról az illetékes szabálysértési 
.tanács dönt.

71. szakasz
Az elzárásbüntetést kitöltő személyekre vonatkozó- 

ári alkalmazandók a büntetőeljárásban kiszabott bün
tetésvégrehajtást szabályozó előírások, a szabálysér
tési alaptörvényben foglalt enyhítések alkalmazásával.

HARMADIK RÉSZ

XI. FEJEZET

72. szakasz
A felügyeletet azon elítélt őrzésére és gyógykeze

lésére szolgáló intézet felett, akire vonatkozóan a bün
tető eljárásban biztonsági intézkedéseket hoztak, a 
Köztársasági Egészségügyi-Népjólétpolitikai Titkárság 
gyakorolja.

Az elítélt őrzésére és gyógykezelésére szolgáló inté
zet külső biztonságáról a Köztársasági Igazság- és Á l
talánosügyi Titkárság gondoskodik, a büntető-javító 
gyógyintézményekre vonatkozó eljárás és módozat sze
rint.

73. szakasz
Az elítélt őrzésére és gyógykezelésére szolgáló in

tézetbe történő beutalással kapcsolatos biztonsági in
tézkedések végrehajtása során felmerült költségeket a 
Köztársasági Egészségügyi-Népjólétpolitikai Titkárság 
eszközeinek keretében kell biztosítani.

74. szakasz
Közelebbi előírásokat a mértéktelen alkoholfo

gyasztók és kábítószerélvezők kényszerelvonó gyógyí
tásával kapcsolatos biztonsági intézkedések alkalmazá
sáról, amennyiben ezeket az intézkedéseket a büntető
javító intézményekben foganatosítják, a Köztársasági 
Igazság- és Általánosügyi Titkárság, ha pedig az intéz
kedéseket az elítéltek őrzésére és gyógykezelésére szol
gáló intézetben, vagy az általános egészségügyi szol
gálat intézményeiben hajtják végre, a Köztársasági 
Igazság- és Általánosügyi Titkárság egyetértésével, a 
Köztársasági Egészségügyi-Népjólétpolitikai Titkárság 
hozza.

NEGYEDIK RÉSZ

XII. FEJEZET

D. A BÜNTETŐ-JAVÍTÓ INTÉZMÉNYEK 
GAZDASÁGI EGYSÉGEI

75. szakasz
A szabadságvesztésbüntetés végrehajtása és az el

ítélt szakképesítése megvalósításának céljából, vala
mint azért, hogy az elítélt a büntető-javító intézmény
ben szerezhessen szaktudást és munkaszokást, létesít
hető egy vagy több gazdasági egység üzemekkel, mű
helyekkel és gazdaságokkal.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett gazdasági 
egységeket a büntető-javító intézményt alapító szerv 
létesíti.

76. szakasz
A  büntető-javító intézmények gazdasági egységei 

az általános előírásokkal munkaszervezeteknél kötelezd 
alapokon kívül, a következő alapokat létesítik:

a) alapot objektumok építésére, tatarozásra és a 
büntető-javító intézmények felszerelésének beszerzésé
re;

b) alapot a művelődés- kultúrtevékenység fejlesz
tésére a büntető-javító intézményekben;

c) alapot az elítéltek jutalmazására, valamint se
gélyezésére a büntető-javító intézményből való szaba- 
donbocsátása alkalmából;

d) együttes alapot beruházási építkezésekre, vala
mint a büntető intézkedéseket végrehajtó intézmények 
tevékenységének binanszírozására;

e) külön rendeltetési alapot
A  külön rendeltetési alap eszközei az elítéltek élel

mezésének, ruházatának és egészségvédelmének bizto
sítására, valamint a büntető-javító intézmények őrei 
számára beszerzendő ruházat, lábbeli, felszerelés és 
fegyverzet céljaira fordítandók.

77. szakasz
A  jövedelemnek a jelen törvény 76. szakaszában 

felsorolt alapokba, valamint a büntető-javító intézetek 
és kerületi börtönök rendes tevékenységéhez szükséges

C. A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
VÉGREHAJTÁSA



eszközökre való elosztását a Köztársasági Végrehajtó 
Tanács, illetve a Belgrádi Városi Szkupstina írja elő.

A jelen szakasz 1. bekezdésében előírt elosztást a 
börtönökre vonatkozóan a községi szkupstina írja elő, 
a két vagy több község által létesített börtönök tekin
tetében pedig az a községi szkupstina melynek terüle
tén van a börtön székhelye, azon községi szkupstinák 
esőzetes hozzájárulásával, melyek területére létesült a 
börtön.

A jelen törvény 76. szakaszának d) és e) pontban 
említett alapok eszközeinek igénybevételi módját és 
feltételeit az 1. és 2. bekezdésben említett szervek írják 
elő.

ÖTÖDIK RÉSZ 

XIII F E J E Z E T

E. ÁTMENETI- ÉS ZÁRÖRENDELKEZÉSEK

78. szakasz
A  jelen törvényben meghatározott szervek, a tör

vény életbelépésétől számított hat hónapon belül elő
írásokat hoznak a büntetőintézkedések végrehajtását 
szabályozó törvény és a jelen törvény végrehajtásáról.

79 szakasz
A tartományok saját előírásaikkal elrendelhetik, 

hogy területükön ne létesüljenek kerületi börtönök,

hanem csak börtönök és. hogy azon teendőket, amelye
ket ez a törvény a kerületi börtönök hatáskörébe utal, 
a börtönök lássák el.

80. szakasz
A jelen törvény életbelépésének napján a büntető

javító intézményekben foglalkoztatott doigozók munka
helyeiken maradnak az intézményben akkor is, ha nem 
tesznek eleget a törvényben előírt feltételeknek.

81. szakasz
A jelen törvény hatálybalépésével érvényét vesztik 

a büntető intézkedéseknek a büntető-javító és nevelő
javító intézményekben való végrehajtását szabályozó 
törvény (SZSZK I 69 sz Hív Közi.) valamint a bünte
tő-javító intézmények gazdasági egységeinek jövede
lemelosztását és -az alapok létesítését szabályozó tör
vény (SZSZK 1 69 sz Hiv. K özi) rendelkezései.

A nevelő intézkedések végrehajtásáról szóló tör-, 
vény meghozataláig, a nevelő-javító intézetekre vonat* 
kozóan alkalmazandók a büntető intézkedéseknek a 
büntető-ajvító és nevelő-javító intézményekben való 
végrehajtásáról szóló törvény megfelelő rendelkezései.

82. szakasz
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetéstől számított 
nyolcadik napon lép hatályba.
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