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A  Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 
szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a követ
kező

ELNÖKI RENDELETET

A MEGHATÁROZOTT ÁRUFORGALMI VISZONYOK 
ÉS FELTÉTELEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÖ 
TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYIVANlTASARÖL

A meghatározott áruforgalmi viszonyok és feltéte
lek szabályozásáról szóló törvényt, amelyet a Szerb 
Szocialista Köztársaság Szkupstinája a Köztársasági 
Tanács 1970. november 26-án és a Gazdasági Tanács 
1970. szeptember 30-án tartott ülésén elfogadott, ezzel 
érvényessé nyilvánítom.

KSZ 117. szám
Belgrád, 1970. november 26.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

A MEGHATÁROZOTT ÁRUFORGALMI VISZONYOK 
ÉS FELTÉTELEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

1. szakasz
Ez a törvény előírja a gazdasági szervezeteknek és 

a nagyfogyasztóknak a mezőgazdasági termények ma
gántermelőktől való vásárlásához szükséges feltétele
ket, meghatározza a gazdasági szervezetek által, a 
nálunk munkaviszonyban nem levő személyeken keresz
tül, nem árusítható és vásárolható termékeket és ki
jelöli a kisáruforgalomhoz szükséges minimális mű
szaki feltételeket.

2. szakasz
Mezőgazdasági terményeket közvetlenül a magán- 

termelőtől, eladás vagy feldolgozás céljára, azok a 
munkaszervezetek vásárolhatnak, amelyek a mezőgaz
dasági magántermelővel együtt részt vesznek a terme
lésben.

Az e szakasz 1. bekezdése értelmében a mezőgazda- 
sági termékek termelésében való részvételnek számít, 
ha a munkaszervezet a termelés megkezdése előtt a 
termék értékesítéséről és termeléséről magántermelő
vel írásbeli szerződést köt.

A 2. bekezdéstől eltérően gabonafélék és ipari nö
vénytermelésben valamint az állattenyésztésben való 
részvételnek számít, ha a munkaszervezet a termelés 
megkezdése előtt, a termény értékesítéséről és terme
léséről a magántermelővel írásbeli szerződést köt, 
amely a munkaszervezetet többek között a követke
zőkre is kötelezi:

— a pénzeszközök biztosításában való részvételre;
— reprodukciós anyaggal való részvételre;
— gépszolgáltatásokkal való részvételre.

3. szakasz
Azok a gazdasági szervezetek amelyek a 2. sza

kaszban említett termelésben nem vesznek részt el

adásra, további feldolgozás céljából a nagy fogyasztó 
szervezetek pedig saját szükségletükre közvetlenül a 
magántermelőktől, az alább felsorolt termékeket vájt 
sárolhatják: gabonafélét, ipari növényeket, jószágot,
szeszesitalt, friss szilvát, málnát, meggyet és földiep
ret.

A vásárlási feltételek a következők:
— 1. Az említett termékeket saját üzlethelyiségeik

ben a náluk munkaviszonyban lévő személyeken ke
resztül vásárolhatják; i

2. A jelen szakaszban felsorolt termények vásár
lására szükséges üzlethelyiségekben ki kell függeszte
ni a cég elnevezését (cégtáblát) valamint a felvásár
lásra engedélyezett termékek jegyzékét;

3. Az üzlethelyiségekben ki kell függeszteni az 9 
szakaszban említett termékek vásárlásának idejét.

Jószág a jószágpiacokon is vásárolható és átvehető 
a piaci szabályzatban előirányzott módon és feltételek 
mellett.

Az e szakasz 1. bekezdésében fel nem sorolt me
zőgazdasági termékeket a munkaszervezetek és a nagyi 
fogyasztók szabadon vásárolhatják a mezőgazdasági 
magántermelőktől.

4. szakasz
A gazdasági szervezet a nála munkaviszonyban nem 

lévő személyeken keresztül nem vásárolhatja, illetve 
nem adhatja el az alábbi cikkeket:

1. nyersanyagot és reprodukciós anyagot azoknak 
kivételével amelyeket az áruforgalmi szokásokkal össz
hangban e személyek közvetítésével is vásárolhatnak;

2. gabonafélét, ipari növényeket, jószágot és sze
szesitalt;

3. ipari termékeket, az emléktárgyakat, könyveket, 
folyóiratokat, újságot, eredeti csomagolású alkohol- 
mentes italokat és más kisáruforgalmi cikkeket kivéve, 
amelyeket a kisáruforgalmi szokásokkal összhangban 
e személyeken keresztül is árusíthatnak;

4. azokat a termékeket, melyek forgalmát külön 
törvény szabályozza.

A Köztársasági Gazdasági Kamara a tartományi 
kamarákkal együtt — szükség szerint — jelöli ki az 
e szakasz 1. bekezdésében említett termékeket, ame
lyeket a munkaszervezet az áruforgalmi szabályok 
szerint a nála munkaviszonyban nem levő személye
ken keresztül is megvásárolhat, illetve eladhat.

5. szakasz
A gazdasági szervezet a nála munkaviszonyban 

nem levő személyt nem jogosíthatja fel az Áruforgal
mi alaptörvény 26. szakaszában említett szerződés
sel, hogy más munkaszervezettől és polgároktól gyü
mölcsön és zöldségfélén kívül más termékeket is vá
sároljon.

A községi sakupstina határozatával előírhatja, hogy 
az áruforgalmi alaptörvény 26. szakaszának 1. be
kezdésében felsorolt termékek közül a munkaszervezet 
írásbeli szerződéssel melyik termékek eladását egyes 
lakott településeken, nem bízhatja olyan személyre 
aki nála nem áll munkaviszonyban.

6. szakasz
A Köztársasági Gazdasági Titkárság az áruforgal

mi alaptörvény 9. szakasza 2. bekezdésével összhang
ban az árucikkfajták szerint írja elő a kisáruforgalom 
minimális technikai feltételeit és ezen előírások meg
szegésével kapcsolatos szabálysértéseket l



A községi szkupstina előírhatja egyes árucikk faj
ták kisáruforgalmához szükséges minimális műszaki 
feltételeket azzal, hogy ezek a feltételek nem lehet
nek enyhébbek a jelen szakasz 1. bekezdésében emlí
tett előírásokban meghatározott minimális műszaki 
teltételeknél.

7. szakasz
Mindaddig, míg tartományi törvénnyel nem hatá

rozzák meg a terménytőzsde különleges társadalmi ér
dekű üzleti tevékenységét és nem írják slő a társa
dalmi közösség képviselői ezen üzleti tevékenység irá
nyításában való részvételének módját, a Növi Sad-i 
terménytőzsde irányításában a társadalmi közösség 
képviselői a Növi Sad-i terménytőzsde létesítéséről 
szóló rendeletben előírt módon vesznek részt (SZNK 
Hivatalos Közlöny 1/59 sz.).

8. szakasz
A Köztársasági Gazdasági Titkárság a Köztársasági 

Allamigazgatósággal meghatározhatja azokat az ada
tokat és nyilvántartásokat, amelyeket a gazdasági mun
kaszervezetek a kisáruforgalmi áralakulások és áru
mozgás megfigyelése érdekében vezetnek.

9. szakasz
10 000—100 000 dinárig terjedő pénzbírsággal kell 

sújtani a gazdasági mukaszervezetet és a nagyfogyasz
tót gazdasági vétség elkövetéséért, ha üzlethelyiségén 
kívül vásárolja a jelen törvény 3. szakaszában emlí
tett mezőgazdasági termékeket.

A,z e szakasz 1. bekezdésében említett gazdasági 
vétségért a munkaszervezetben felelős személyt 500—
3.000 dinárig terjedő pénzbírsággal kell büntetni.

10. szakasz
5 000—10 000 dinárig terjedő pénzbírsággal bünte

tendő a magánvendéglős és a magániparos mint nagy- 
fogyasztó, ha a tevékenységükhöz szükséges — a je
len törvény 3. szakaszában említett — mezőgazdasági 
termékeket üzlethelyiségeken kívül vásárolják.

11. szakasz
1 000—10 000 dinárig terjedő pénzbírsággal kell súj

tani szabálysértésért a munkaszervezetet ha:
1. a jelen törvény 3. szakaszában említett terméke

ket a nála munkaviszonyban nem lévő személyeken 
keresztül vásárolja;

2. nem függeszt ki cégtáblát, vagy nem tünteti fel 
az általa vásárolható termékek fajtáját és a vásárlás 
idejét; (3. szakasz)

3. nála munkaviszonyban nem lévő személyeken 
keresztül vásárolja illetve árusítja a 4. szakaszban fel
sorolt termékeket, melyek eladását és vásárlását nem 
lehet e személyeken keresztül lebonyolítani;

4. kisebb üzlethelyiségben való tevékenységgel meg
bízott személyt szerződéssel jogosítja fel, hogy más 
személyektől vásároljon meghatározott termékeket (5. 
szakasz).

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabály- 
sértésért a munkaszervezetben felelős személy 50— 
600 dinár pénzbüntetéssel sújtandó.

12. szakasz
E törvény hatálybalépésével érvényét veszti: Az 

áruforgalom meghatározott viszonyainak és feltételei
nek szabályozásáról szóló törvény (SZSZK Hiv. Közi. 
54/67 sz.) és a munkaszervezetekben munkaviszony
ban nem lévő személyeken keresztül nem vásárolható 
és nem árusítható nyersanyag és reprodukciós anyag
nak számító termék'ek meghatározásáról szóló rende
let (SZSZK Hiv. Közi. 52/68 sz.).

13. 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 követ
kező

ELNÖKI RENDELETET

a  k ö z t á r s a s á g i  k ö z i g a z g a t á s i  s z e r v e k 
r ő l  ÉS A KÖZTÁRSASÁG ÉRDEKÉBEN MŰKÖDŐ 
SZERVEZETEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÓ 
ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYIL

VÁNÍTÁSÁRÓL

A köztársasági közigazgatási szervekről és a Köz* 
társaság érdekében működő szervezetekről szóló tör
vény módosítására és kiegészítésére vonatkozó tör
vényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztársaság Szkups- 
tinája a Gazdasági Tanács 1970. október 27-én és a 
Politikai-Szervezési Tanács 1970. november 26-án tar
tott ülésén elfogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 118. szám
Belgrád, 1970. november 26.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

A KÖZTÁRSASÁGI KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK
RŐL ÉS A KÖZTÁRSASÁG ÉRDEKÉBEN MÜKÖDÖ 
SZERVEZETEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁ

SÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz
A köztársasági közigazgatási szervekről és a Köz

társaság érdekében működő szervezetekről szóló tör
vény (SZSZK 18/67, 20/69 és 52/69 sz. Hiv. Közi.) 2. 
szakaszának 1. bekezdésében a 11. pont után a követ
kező szövegű új, 12. pont következik:

„12. A harcosok és rokkantak kérdéseivel foglal
kozó Köztársasági Tanács”.

2. szakasz
A 7. szakasz a következő szövegre módosul:
„A Köztársasági Egészségügyi és Népjólétpolitikal 

Titkárság azokat az államigazgatási ügyeket intézi, 
amelyek: a lakosság egészségvédelmére, az egészség- 
ügyi szolgálatra, az egészségügyi biztosításra, a szociá
lis védelemre, a szociális védelmi szolgálatra és a fa
siszta terror áldozatainak védelmére vonatkoznak”.

3. szakasz
A 13. szakasz után a következő szövegű új szaka

szok kerülnek:

* 13 a. szakasz 
A harcosok és a rokkantak kérdésével foglalkozó 

Köztársasági Tanács (a továbbiakban: Tanács) azokat 
a köztársasági és szakmai ügyeket intézi, amelyek: a 
Népfelszabadító Háborúban, valamint az ország fel
szabadításáért folytatott más háborúkban részt vett 
harcosok, valamint hadirokkantak, a békebeli kato
nai rokkantak és az elesett és elhalálozott harcosok 
családtagjai törvényében és egyéb előírásokban meg
határozott jogainak és védelmének megvalósítására 
vonatkoznak; gondoskodik a Népfelszabadító Háború
ban részt vett harcosok lakásainak építésével kapcso
latos előírások és intézkedések gyakorlati alkalmazá
sáról, valamint a harcosok sírjainak rendezéséről és 
gondozásáról; nyilvántartást vezet a harcosokról és a 
hadirokkantakróL



13 b. szakasz
A Tanács a hatáskörébe tartozó feladatok megva

lósítása során együttműködik a népfelszabadító Hábo
rúban részt vett harcosok egyesületének szövetségével, 
valamint a hadirokkantak és a békebeli katonai rok
kantak kérdéseivel foglalkozó egyéb szervezetekkel és 
szervekkel, továbbá megvitatja az e téren működő 
szervek és szervezetek ténykedése szempontjából kö
zös érdekű kérdéseket.

13 c. szakasz
A Tanács a Köztársasági Szkupstina által kineve

zett elnökből és tizenkét tagból áll. A Tanácsban ki
nevezhető a tanács elnökének helyettese.

13 d. szakasz
A Tanács üléseken dolgozik és döntéseit a tagság 

szavazattöbbségével hozza.
Munkájára vonatkozóan a Tanács ügyviteli sza

bályzatot hoz.

13 e. szakasz
A Tanács az ülésen: meghozza a Tanács munka- 

programját, megtárgyalja a harcosok és a rokkantak 
védelme terén működő szervek és szervezetek közös 
érdekű kérdéseit és álláspontot foglal ezekkel kapcso
latban, kezdeményezi a törvények, valamint a Köz- 
társasági Szkupstina, illetve a Köztársasági Végrehaj
tó Tanács hatáskörébe tartozó egyéb aktusok megho
zatalát, javasolja az intézkedések alkalmazását, a Köz- 
társasági Szkupstina és a Köztársasági Végrehajtó 
Tanács megkeresésére véleményezést ad a hatáskö
rébe tartozó kérdésekről, előírásokat és közigazgatási 
aktusokat hoz és alkalmazza a meghatározott intézke

déseket, amelyekre felhatalmazása van és egyéb 
ügyeket intéz, melyekre felhatalmazza a törvény vagy 
más előírás.

A közigazgatási eljárásban hozandó végzések meg
hozatalát a Tanács a tagjai sorából létesített bizottság
ra, a Tanács elnökére vagy hivatali személyére bíz
hatja, a szabad belátáson alapuló döntések kivételé
vel.

13 f. szakasz
A Tanács elnöke képviseli a Tanácsot, összehívja 

az ülést, gondoskodik a Tanács ülésének előkészíté
séről és elnököl az ülésen.

Az elnök gondoskodik a Tanács határozatainak 
végrehajtásáról és ellátja a Tanács által rábízott egyéb 
teendőket is.

A dolgozók önigazgatásának megvalósítása tekin
tetében a Tanács szakszolgálatában a Tanács elnöke 
látja el a szerv vezetőjének kötelességét.

13 g. szakasz
A Szerb Szocialista Köztársasági közigazgatási szer

vekről, valamint a köztársasági titkárságoknak a Köz- 
társasági Végrehajtó Tanács által kinevezett funkcio
náriusairól szóló törvény rendelkezései alkalmazandók 
a Tanácsra is.

4. szakasz
A Tanács a Köztársasági Egészségügyi és Népjólét- 

politikai Titkárság hatásköréből átveszi a jelen tör
vény által ráruházott teendőket, az ezekkel kapcso
latos elintézett és folyamatban lévő ügyekre vonatkozó 
megfelelő irattárat, valamint a Köztársasági Végre
hajtó Tanács szakszolgálatának azon teendőit, amelyek 
a Népfelszabadító Háborúban és az ország felszabadí
tásáért vívott egyéb harcokban részt vett harcosok 
anyagi biztosítására vonatkoznak.

5. szakasz
A Köztársasági Végrehajtó Tanács külön bizottsá

got létesít, amely beosztja a Köztársaság Egészségügyi 
es Népjólétpolitikai Titkárság dolgozóit, elosztja esz
közeit és vagyonát, valamint beosztja a köztársasági

Végrehajtó Tanács szakszolgálatának dolgozóit, to» 
vábbá elosztja e dolgozók személyi jövedelmére és a| 
anyagi kiadásokra szükséges eszközöket az újonnaft 
létesült Tanács részére.

6. szakasz
Az újonnan létesült Tanács dolgozóinak személy{ 

jövedelmére vonatkozó megfelelő aktusok meghoza* 
táláig e szerv dolgozói előleget kapnak személyi jö-« 
delmükre azon személyi jövedelem előlegének összeg 
gében, amelyet e szervnél való munkábalépésük előtti 
utolsó hónapban kaptak.

A Tanács 1971. január 1-én kezdi meg működé-* 
sét.

8. szakasz
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetése utáni nyolcai 
dik napon lép érvénybe. ,
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A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197j 
szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a követi 
kező

ELNÖKI RENDELETET

A TÁRSADALMI-POLITIKAI KÖZÖSSÉGEK 
PÉNZELÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT KIEGÉSZÍTŐ.

TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A társadalmi-politikai közösségek pénzeléséről szó-* 
ló törvényt kiegészítő törvényt, amelyet a Szerb Szo
cialista Köztársaság Szkupstinája a Köztársasági Ta-r 
nács 1970. november 26-án és a Politikai Szervezési 
Tanács 1970. november 26-án tartott ülésén elfogadott, 
ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 119. szám
Belgrád, 1970. november 26.

Dragoslav Markovié, s. Is.
a Szkupstina elnöke

A TÁRSADALMI-POLITIKAI KÖZÖSSÉGEK 
PÉNZELÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT KIEGÉSZÍTŐ

T Ö R V É N Y

1. szakasz
A társadalmi-politikai közösségek pénzeléséről szó-* 

ló törvény (SZSZK 8/65 és 53/69 sz. Hiv. Közi.) 80. sza-. 
kasza után egy új 80 a. szakasz következik, amely így: 
hangzik:

„80 a, szakasz
A  Köztársasági, illetve a Tartományi Végrehajtó 

Tanács az év végéig meghosszabbíthatja a Társadalmi
politikai közösségek pénzeléséről szóló alaptörvény 97* 
szakaszának 3. bekezdésében megszabott határidőt 
(JSZSZK 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68, 56/69 és 30/70 
sz. Hiv. Lap) amennyiben a társadalmi-politikai kö- 
zösség területén beálltak a törvény 96. szakasza 1. be« 
kezdésének 1. pontjában említett rendkívüli körűimé'« 
nyék." _____



2. szakasz
E törvény a Szerb Szocialista Köztársaság Hivata

los Közlönyében megjelentetett nyolcadik napon lép 
hatályba.
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A  Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 
szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a követ
kező

ELNÖKI RENDELETET

A KÖZSÉGEKNEK A SZERB SZOCIALISTA 
KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN VALÖ MEGALAKÍ

TÁSÁRÓL SZŐLŐ TÖRVÉNYT KIEGÉSZÍTŐ 
ÉS MŐDOSlTŐ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 

NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A községeknek a '  Szerb Szocialista Köztársaság 
területén való megalakításáról szóló törvényt kiegé
szítő és módosító törvényt, amelyet a Szerb Szocialis
ta Köztársaság Szkupstinája a Köztársasági Tanács 
1970. november 26-án és a Politikai-Szervezési Tanács
1970. november 26-án. tartott ülésén elfogadott, ezzel 
érvényessé nyilvánítom.

KSZ 120. szám
Belgrád, 1970. november 26.

Dragoslav Markovié, s. k.
, a Szkupstina elnöke

Á  KÖZSÉGEKNEK A SZERB SZOCIALISTA 
KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN VALŐ MEGALAKÍ

TÁSÁRÓL SZŐLŐ TÖRVÉNYT KIEGÉSZÍTŐ 
ÉS MÓDOSÍTÓ

T Ö R V É N Y

1. szakasz
A községeknek a Szerb Szocialista Köztársaság terü

letén való megalakításáról szóló törvény (SZNK 51/59 
és 45/62, valamint SZSZK 51/65, 52/66, 6/67, 43/67, 7/69 
és 4/70 sz. H ív . Közi.) 4. szakaszában, amely Belgrád 
város területére vonatkozik, a „Grocka” elnevezés 
után „Lazarevac, Mladenovac” elnevezés kerül.

2. szakasz
Belgrád Város és Lazarevac és Mladenovac község 

alapszabályzatait és egyéb általános aktusait a jelen 
törvény életbelépésétől számított hat hónapon belül 
összhangba kell hozni a törvény említett módosításai
val.

3. szakasz
A képviseleti tagok- beválasztását Belgrád város 

Szkupstinájába Lazarevac és Mladenovac területéről
1971. március 31-ig el kell végezni.

4. szakasz
A Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinájának 

Törvényhozó Jogi Bizottsága felhatalmazást kap a 
községeknek a Szerb Szocialista Köztársaság terüle
tén való megalakításáról szóló törvény (SZNK 51/59

és 45/62, valamint a SZSZK 51/65, 52/66, 6/67, 43/67, 
7/69 és 4/70 sz. Hiv. Közi.) átdolgozott szövegének ki
dolgozására.

5. szakasz
A jelen törvény' a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon 
lép hatályba.
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A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 
szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a követ
kező

ELNÖKI RENDELETET

A KÜLFÖLDÖN SZERZETT ISKOLAI BIZONYÍT
VÁNYOK HONOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY 

ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A külföldön szerzett iskolai bizonyítványok hono
sításáról szóló törvényt, amelyet a Szerb Szocialista 
Köztársaság Szkupstinája a Köztársasági Tanács 1970. 
november 26-án és az Oktatásügyi Kulturális Tanács 
1970. november 13-án tartott ülésén elfogadott, ezzel 
érvényessé nyilvánítom.

KSZ 121. szám
Belgrád, 1970. november 26.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

A KÜLFÖLDÖN SZERZETT ISKOLAI BIZONYÍT
VÁNYOK HONOSÍTÁSÁRÓL

1. szakasz
A külföldön szerzett iskolai bizonyítványok ho

nosítása a külföldön szerzett bizonyítványok honosí
tásáról szóló törvény (JSZSZK 12/67 sz. Hiv. Lap.) és 
a jelen törvény rendelkezései szerint történik.

. 2. szakasz
Az általános iskola elvégzéséről és a középfokú 

képzettség elnyeréséről szóló külföldön szerzett bizo
nyítványokat az oktatásügyben illetékes köztársasági, 
illetve tartományi közigazgatási szerv honosítja.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett ügyek 
intézésére külön bizottság létesül (a továbbiakban: 
honosító bizottság) melynek tagjait a szerv vezetője 
jelöli ki.

3. szakasz
A honosító bizottság legkevesebb öt tagból áll.
A honosító bizottság elnökét és két állandó tagját 

azon személyek sorából nevezik ki, akik eleget tesz
nek a középfokú oktatásról szóló törvény és az annak 
alapján hozott előírások értelmében meghatározott kö
zépiskolai oktatói minősítés feltételeinek, a többi ta
got pedig a megfelelő általános-, illetve középiskolai 
oktatók sorából választják, akik eleget tesznek ezen 
válfajú iskolák oktatói számára előírt feltételeknek.

4. szakasz
A honosító bizottság üléseken dolgozik, határozata

it pedig a tagok szavazattöbbségével hozza,'



5. szakasz
A külföldi általános- és középiskolákban az egyes 

osztályok elvégzését, vizsgák letételét és más iskolai 
kötelezettségek teljesítését az iskolázás folytatása cél
jából, a honosító bizottság azon iskola véleményének 
meghallgatásával ismeri el, amelyben a jelölt isko
lázását folytatja.

6. szakasz
A külföldi felsőfokú- és főiskolákon befejezett 

egyes tanulmányéveket, szemesztereket, a vizsgák le
tételét és egyéb iskolai kötelezettségek teljesítését az 
iskolázás folytatása céljából a felsőfokú-, illetve a fő
iskola általános aktusában meghatározott szerv ismeri 
el.

7. szakasz
A jelen törvény 2. szakaszának 1. bekezdésében em

lített bizonyítványok honosításáról, valamint az 5. sza
kaszban felsorolt egyes osztályok, tanévek, szemesz
terek befejezésével és a vizsgák letételével kapcsola
tos elismerésről szóló határozatot a honosító bizott
ság elnöke és a szerv vezetője írja alá.

8. szakasz
A külföldi felsőfokú iskolában szerzett diplomákat 

a Köztársaság autonóm tartományokon kívüli terüle
tén a Köztársasági Végrehajtó Tanács által kijelölt 
meghatározott felsőfokú iskolák honosítják.

Az autonóm tartományok meghatározhatják, hogy 
a külföldi felsőfokú iskolákon szerzett bizonyítványo
kat csak meghatározott felsőfokú iskolák honosítsák.

9. szakasz
Az oktatásügyben illetékes köztársasági közigazga

tási szerv előírja a honosított bizonyítványokra vonat
kozó dokumentáció őrzésének, valamint a nyilván
tartás vezetésének módját.

10. szakasz
A jelen törvény életbelépésével hatályát veszti az 

általános képzettséget nyújtó külföldi iskolák, szak
iskolák által kiadott bizonyítványok, valamint a kül
földön letett szakvizsgák elismeréséről szóló szabály- 
rendelet (SZNK 49/47 és 51/47 sz. Hiv. Közi.).

11. szakasz
A jelen törvény az V. Alkotmányfüggelék 5. pont

jának 1. bekezdése értelmében egységesen alkalma
zandó a Köztársaság egész területén.

12. szakasz
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetésétől számított 
nyolcadik napon lép életbe.
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A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 
szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a követ
kező

ELNÖKI RENDELETET

AZ EGYÜTTES TARTALÉKALAPOK ESZKÖZEINEK 
MEGVALŐSlTÁSÁRŐL ÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

SZŐLŐ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNlTÁSÁ- 
RŐL

Az együttes tartalékalapok eszközeinek megvaló
sításáról és igénybevételéről szóló törvényt, amelyet

a Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinája a Köz* 
társasági Tanács 1970. november 26-án és a Gazdasági 
Tanács 1970. november 26 án tartott ülésén e lfo g «  
dott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 129. szám
Belgrád, 1970. november 26.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

AZ EGYÜTTES TARTALÉKALAPOK ESZKÖZEINEK 
MEGVALŐSlTÁSÁRŐL ÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

I. AZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz
A dolgozók minimális személyi jövedelmének ki-* 

elégítésére és a társult munka önálló szervezeteinek 
szanálására szolgáló eszközök biztosításának céljából, 
a társult munka önálló szervezetei kötelesek bevéted 
lükből, a jelen törvényben előírt módon és feltétele« 
mellett, az együttes'  tartalékalapok számára lekülö* 
níteni az eszközöket.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett bevétel^ 
eszközök, külön társadalmi rendeltetések céljaira ai 
ügyleti alapból ideiglenesen lekülönített eszközökneíf 
tekintendők. Ezek az eszközök a lekülönítés időtar* 
tama alatt mentesülnek az ügyleti alap eszközei utáni 
kötelezettségek alól.

A jelen szakasz 1. bekezdésében előírt együttes 
tartalékalapok számára lekülönítendő eszközök utáni 
kötelezettség alól mentesülnek a társult munka olyad 
társadalmi szolgálatok tevékenységét végző önálló 
szervezetei, amelyek számára az eszközöket a törvényi 
ben előírt járulékokból biztosítják.

2. szakasz
Az együttes tartalékalap a társadalmi-politikai kö« 

zösségek területére létesül.
Az érdekelt községek egyezményes úton megállff 

podhatnak abban, hogy területeikre vonatkozóan eg$ 
együttes tartalékalap létesüljön.

Az együttes tartalékalap létesítéséről szóló aktusí 
a társadalmi-politikai közösség szkupstinája hozza.

Az együttes tartalékalapnak jogalanyi tulajdonsága; 
van.

3. szakasz
Az együttes tartalékalapot a társult munka önálló 

szervezetei, amelyek kötelesek bevételükből lekülöní« 
teni az eszközöket az alap céljaira (a továbbiakban) 
betétesek), valamint az illetékes gazdasági kamaráit 
és a társadalmi-politikai szervezetek és munkaszerve* 
zetek meghatározott társulásai irányítják.

Az alap igazgató szerve a közgyűlés és az igazgatá 
bizottság.

Az igazgató szerv összetételét, megválasztását, ha* 
táskörét, munkamódszerét és kölcsönös viszonyait az 
Alap statútuma szabályozza.

Az Igazgató bizottság tagjait az Alap Közgyűlési 
tagjainak sorából választja.

4. szakasz
Az alap pénzügyi — és anyagi ügyvitelét, val^« 

mint egyéb teendőit, az alap igazgató bizottsága ál« 
tál kijelölt bank intézi.

Az Alap Közgyűlése előírhatja, hogy az előző bM 
kezdésben említett ügyek intézésére külön adminiszí* 
ráció alakuljon.



5. szakasz
Az együttes tartalékalap munkaközössége, az ügy

leti bankok munkaiközösségére vonatkozó előírásokban 
jnéghatározott jogokkal és kötelezettségekkel rendel
kezik.

6. szakasz
Az együttes tartalékalap eszközei:
1. a társult munka önálló szervezeteinek a jelen 

törvény értelmében lekülönített eszközeiből;
2. a társadalmi-politikai közösségek, munka- és 

más szervezetek részéről az alap számára átengedett 
eszközökből;

3. a hitelekből eredő eszközökből;
4. a hitelek és a kötött eszközök utáni kamatok

ból létesülnek.
Az együttes tartalékalapok eszközeit az Alap igaz

gató bizottsága által kijelölt banknál külön számlán 
kezelik.

7. szakasz
Az együttes tartalékalapok társíthatják eszközei

ket és hitelezhetik egymást.

8. szakasz
Az együttes tartalékalap eszközeit a dolgozók mi

nimális személyi jövedelmének kielégítésére és a be
tétesek szanálására kell felhasználni.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközök, 
a betétesek szanálásának keretében a szanálási prog
ramban meghatározott munkaerőfölösleg átminősíté
sére, valamint a foglalkoztatásukkal kapcsolatos elen
gedhetetlen befektetésekre is felhasználhatók.

9. szakasz
A betétesek a jelen törvény 6. szakaszának í. be

kezdése 1. pontjában említett eszközöket a folyósított 
Memélyi bevételek és a bevételekből kielégítendő 
szerződéses és törvényes kötelezettségek levonása 
Után fennmaradt összegből, a bevételek üzemelteté
séből eredő részéből különítik le.

A jelen szakasz 1. bekezdésében meghatározott 
összegből lekülönítendő eszközök részesedési kulcsát 
az együttes tartalékalap közgyűlése állapítja meg.

10. szakasz
A  betétes a jelen törvény 6. szakaszának T. pont

jában említett eszközöket az együttes tartalékok meg
felelő alapjaiba fizeti be, amely alapok a betétes 
székhelyén lévő társadalmi-politikai közösségek terü
letén létesültek.

1 11. szakasz
Az együttes tartalékalapok igénybevételére a be

tétesek jogosultak.
Az együttes tartalékalap eszközeit az Alap Köz- 

sü lő se  által hozott évi program szerint veszik igény-

A program meghatározza az eszközöknek egyes 
rendeltetési célok szerinti megoszlását, valamint 
igénybevételük feltételeit.

A község területére létesült alap programjában a 
dplgozók minimális személyi jövedelmének kifizeté
sére szolgáló eszközöket olyan összegben kell előirá
nyozni, _ amely nem lehet kisebb a dolgozóknak a? 
Utolsó évben kifizetett minimális személyi jövedelem 
összegénél.

Az Alapnak a Köztársaság autonóm tartományo
kon kívüli területére, illetve az autonóm tartomány 
területére kidolgozott programjában, a dolgozók mi- 
njfnális személyi jövedelmére szolgáló eszközöket az 
előző évben kifizetett minimális személyi jövedelmek
kel arányosan kell előirányozni azon a területen ame
lyen az alap létesült.

Amennyiben azon a területen, amelyre vonatko
zóan ez együttes tartalékalap megalakult, a jelen tör

vény hatálybalépéséig nem eszközölték a dolgozók 
minimális személyi jövedelmének kifizetését, az e 
rendeltetésekre szolgáló eszközöket az Alap közgyű
lése által meghatározott összegben kell biztosítani a 
programban.

12. szakasz
Az együttes tartalékalapnak, a jelen törvény 11. 

szakaszában előírt programban a dolgozók minimális 
személyi jövedelmének kifizetésére előirányzott de fel 
nem használt eszközei igénybe vehetők a jelen tör
vényben előírt más rendeltetésekre is, azon év letelte 
után amelyre a program vonatkozik.

13. szakasz
Az együttes tartalékalap köteles külön tartalékot 

létesíteni a dolgozók minimális személyi jövedelmének 
kifizetésére.

A külön tartalék eszközei a dolgozók minimális 
személyi jövedelmének kifizetésére vonatkozó prog
ramban előirányzott de fel nem használt eszközök 
legalább 20%-ából, valamint az alap közgyűlése ál
tal meghatározott egyéb eszközökből létesülnek.

A kötelezettség az együttes tartalékalap eszközei
nek külön tartalékba való lekülönítésére megszűnik, 
ha az említett tartalék összege eléri a dolgozók mi
nimális személyi jövedelmének kifizetésére vonatkozó 
programban az utóbbi három évre előirányzott esz
közök legkevesebb 50%-át.

14. szakasz
Az együttes tartalékalap eszközei hitel formájában 

vehetők igénybe, amennyiben a jelen törvény egyes 
eszközök tekintetében nem rendelkezik eltérően.

A legalacsonyabb és a legmagasabb kamatlábat és 
más feltételeket amelyek mellett az igazgató bizottság 
engedélyezi a hitelt az együttes tartalékalap eszközei
ből, az Alap Közgyűlése állapítja meg.

Az Alap eszközeiből folyósított hitel kamatlába nem 
haladhatja meg az alap részéről a betéteseknek fize
tett kamatláb egy százalékát.

15. szakasz
A betétesek által az együttes tartalékalapba befize

tett eszközöket az Alap köteles hét év alatt megté
ríteni a betéteseknek, egyenlő évi részletekben, 4%-ot 
meg nem haladó évi kamatláb mellett.

A jelen szakasz 1. bekezdésében előírt határidő az 
eszközök minden befizetett összegére vonatkozóan, a 
befizetés napjától számított három év elteltétől szá
mítandó.

Az Alap a befizetett összegek utáni kamatot a be
fizetés napjától kezdődően számolja el.

16. szakasz
Az együttes tartalékalap a befizetett eszközökről 

kötvényeket adhat ki a betéteseknek.

17. szakasz
A betétesek az együttes tartalékalapba bifizetett 

eszközök arányában jogosultak résztvenni az Alap 
működéséből eredő bevételek elosztásában.

II. AZ EGYÜTTES TARTALÉKOK KÖZTÁRSASÁGI 
ALAPJA

18. szakasz
A köztársaság autonóm tartományokon kívüli *<3* 

rületére megalakul az együttes tartalékok Köztárs a* 
sági Alapja.

Az Alap székhelye Belgrád.

19. szakasz
A Köztársasági Alap statútumát a Szerb Szociális* 

ta Köztársaság Szkupstinája hagyja jóvá, ___



20.. szakasz
Az Alap Közgyűlését, a betétesek képviselőm kí

vül, a Köztársasági Gazdasági Kamara és a Szerb 
Szakszervezeti Szövetség Tanácsának képviselői al
kotják.

A  Közgyűlés, tagjainak sorából, megválasztja az el
nökből és a 24 tagból álló igazgató bizottságot.

21. szakasz
Az Alapnak a jelen törvény 11. szakaszában előírt 

programja, pénzügyi terve és zárszámadása, tudomás
vételre felterjesztendő a Köztársasági Szkupstinához.

1 III. ÁTMENETI- ÉS ZÁRÖRENDELKEZÉSEK
I

22. szakasz
Az együttes tartalékalap első Közgyűlésének ösz- 

szetételét és a közgyűlés első ülését:
1. a község területére megalakult alapra vonat

kozóan — a községi szkupstina munkaközösségeinek 
tanácsa;

2. a tartomány területére létesített alapra vonat
kozóan — a tartományi gazdasági kamara igazgató 
bizottsága;

3. az együttes tartalékok köztársasági alapját il
letően pedig a Köztársasági Gazdasági Kamara igaz
gató bizottsága hívja össze.

Az együttes tartalékalap első Közgyűlésén részt
vevő betétesek képviselőinek számát azon eszközök 
összegének arányában kell megállapítani, amelyeket 
egyes betétesek lekülönítenek a megfelelő alapba.

Az együttes tartalékok köztársasági alapjának, illet
ve a tartomány területére létesített alap közgyűlésén 
a község területére létesített együttes tartalékalap a 
betétes jellegével rendelkező közgyűlés tagjainak so
rából választott legalább egy képviselővel képviselteti 
magát.

Az első Közgyűlés kötelezően meghozza az együt
tes tartalékalap statútumát és kiírja a választásokat 
az Alap rendes közgyűlésére.

Az alap rendes közgyűlésének választását az első 
Közgyűlés megalakításától számított legfeljebb hat hó
napon belül le kell bonyolítani.

25. szakasz
Az Alap közgyűlésének első ülését legkésőbb 1970. 

december 30-áig meg kell tartani.

24. szakasz
A gazdasági szervezetek jelenlegi községi, tarto

mányi és köztársasági együttes tartalékainak jogai és 
kötelezettségei, valamint eszközei, az alapok létesíté
sének napján fennálló állomány szerint átutalandók 
az együttes tartalékok megfelelő alapjaiba.

A gazdasági szervezetek együttes tartalékainak át
vitt eszközei elsősorban a dolgozók minimális személyi 
jövedelmének kifizetésére, valamint a behajthatatlan 
hitelek fedezésére vehetők igénybe.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett és a dol
gozók minimális személyi jövedelmének kifizetésére 
szolgáló eszközök visszafizetési kötelezettség nélkül 
engedélyezendők.

Amennyiben a gazdasági szervezetek együttes tar
talékai eszközeinek üzemeltetéséből eredő kötelezett
ségek meghaladják a jogokat, valamint az együttes 
tartalékalapba beutalandó eszközök összegét, a meg
felelő társadalmi-politikai közösségek saját előírásaik
kal állapítják meg a kötelezettség teljesítésének mó
dozatát. Ezekkel az előírásokkal a jogokat és _ esz
közöket meghaladó többletkötelezettség nem ruházha
tó át a jelen törvény értelmében létesült alapokra.

25. szakasz
A gazdasági szervezetek köztársasági együttes tar

talékai jogainak és kötelezettségeinek az együttes tar
talékok Köztársasági Alapja és a Koszovó SZAT te

rületére létesülő együttes tartalékalap közötti elha-* 
tárolása azon befizetett eszközök arányában végzen? 
dő, amelyeket a Köztársaság autonóm tartományokon 
kívüli területén, valamint a Koszovó SZAT területén 
lévő gazdasági szervezetek fizettek be a köztársasági 
együttes tartalékalapba.

26. szakasz
A jelen törvény életbelépésével hatályát vesztált 

a gazdasági szervezetek együttes tartalékára szolgád 
ló eszközök lekülönítésével kapcsolatos kamatlábait 
megállapításáról, az eszközökkel való rendelkezésről 
és azok igazgatásáról szóló törvény (SZNK 28/61 és 
SZSZK 22/64 és 32/68 sz. Hiv. Közi.) rendelkezései, va
lamint a gazdasági szervezetek köztársasági együttes 
tartalékai igazgató bizottságának összetételére és te
vékenységére, továbbá a tartalék eszközeinek kiutalá* 
sára vonatkozó feltételeket szabályozó szabályrendelet 
(SZNK 31/61 és SZSZK 31/68 sz. Hiv. Közi.).

A jelen törvény ezen szakaszának 1. bekezdésében 
foglalt rendelkezések alkalmazandók az együttes tárj* 
talékalap létesítéséig, de legtovább 1970. decembeg 
30-áig.

27. szakasz
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való közzétételtől számítót! 
nyolcadik napon lép hatályba.
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A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197, 
szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a követ* 
kező
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T Ö R V É N Y  
A NEVELŐ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRÓÜ

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz
A büntető eljárásban a fiatalkorú és fiatalabb 

nagykorú személyekkel (a továbbiakban: fiatalkorúak) 
szemben a bűncselekményért kiszabott nevelő Intéz- 
kedéseket a Büntető intézkedések végrehajtásáról szói 
ló törvény (JSZSZK 3/*70 sz. Hiv. Lap) és «  törvén* 
rendelkezései alapján hajtják végre.



Az e szakasz 1. bekezdésének rendelkezései a ne- 
yelő intézkedések végrehajtása folyamán nagykorú
id  lett személyekkel szemben is alkalmazandók.

2. szakasz
A nevelő intézkedések végrehajtása folyamán a 

fiatalkorúakat megfelelő védelemben, segítségben ré
szesítik és felügyeletet gyakorolnak felettük, nevelé
sük és további helyes irányú fejlődésük céljából.

A nevelő intézkedések végrehajtása folyamán, a 
fiatalkorúakat életkoruknak, értelmi fejlettségüknek, 
valamint pszichikai és fizikai fejlettségüknek és más 
tulajdonságaiknak és a nevelésre ható körülmények
nek megfelelő bánásmódban részesítik és nevelésüket 
£ szocialista közösség céljainak szellemében valósítják 
inéig.

A fizikai és sziellemi képességükkel és hajlamaik
kal összhangban a fiatalkorúakat szakmai képesítés
ben részesítik, megfelelő iskolák, tanfolyamok látoga
tásával és egyes tevékenységekben való gyakorlati ki
képzéssel.

3. szakasz
A bírósági nevelő intézkedésről szóló végleges ha

tározathoz csatolja és az illetékes végrehajtó szerv
hez eljuttatja a fiatalkorú egyéniségre vonatkozó és 
áz eljárás folyamán beszerzett adatokat (személyazo
nossági igazolványt, születési anyakönyvi kivonatot, 
tyizonyítványt a befejezett osztályról, vagy átírási ok
mányt, orvosi bizonyítványt és az esetleíró történe
tet stb.).

4. szakasz
A nevelő intézkedések végrehajtásával kapcsola

tos kérdések tanulmányozására a Köztársasági Vég
rehajtó Tanács nevelő intézkedések végrehajtásával 
foglalkozó tanácsot alakít.

Az alapító aktus meghatározza a Tanács összetéte
lét és közelebbi feladatait.

5. szakasz
A nevelő intézkedések végrehajtásának előbbre- 

yitele érdekében, a Köztársasági Egészségügyi és Nép- 
iólétpolitikai Titkárság és a nevelő intézkedéseket 
végrehajtó intézmények együttműködnek a tudomá
nyos intézményekkel, a szakmai egyesületekkel és más 
erdelfelt szervvel és szervezettel.

6. szakasz
Az e törvényben nevelő intézkedések végrehajtá

sára előirányzott illetékes szerv köteles külön nyil
vántartást vezetni a nevelő intézkedéssel érintett fia- 
talkorúakról.

A Köztársasági Egészségügyi és Népjólétpolitikai 
Titkárság határozza meg a nyilvántartás tartalmát és 
.Vezetésének módját.

7. sr.akasz
Az e törvény által a köztársasági szervek hatás

körébe utalt ügyekben a szocialista autonóm tarto
mányok területéin a megfelelő tartományi szervek in
tézkednek.
I

II. FEJEZET

I A  NEVELŐ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA

8. szakasz
A fiatalkorúval szembeni nevelő intézkedést kisza

bó első fokú bíróság — a kiszabott intézkedéseikről szó
ló határozatot — végrehajtás végett eljuttatja a fia
talkorú lakó- illetve tartózkodási helyén illetékes 
gyámhatóságokhoz.

A gyámhatóság a bírósági határozat kézhezvételé
től »zámított nyolc napon belül köteles a kiszabott

nevelő intézkedés végrehajtásához szükséges intézke
déseket foganatosítani.

A nevelőintézetbe való beutalás költségeit a gyám
hatóság viseli.

1. Beutalás a fegyelmi központba

9. szakasz
A gyámhatóság a nevelő intézkedésekről szóló bí

rósági döntést a szükséges adatokkal együtt eljuttatja 
a fegyelmi központhoz.

A bírósági döntés kézhezvétele után a fegyelmi 
központ előírja a nevelő intézkedés végrehajtása kez
detének első napját és erről értesíti a fiatalkorút, an
nak szüleit, illetve gondnokát, a bíróságot és a gyám
hatóságot.

10. szakasz
A szülő, illetve a gondnok köteles biztosítani, hogy 

a fiatalkorú rendszeresen látogassa a fegyelmi köz
pontot. Abban az esetben, ha a fiatalkorút a megha
tározott napon igazolt okok akadályozzák hogy meg
jelenjen a fegyelmi központban, a szülő, illetve a gyám 
azonnal köteles erről értesíteni a fegyelmi központot 
és a gyámhatóságot.

11. szakasz
A fegyelmi központban a fiatalkorúak nevelését 

nevelők, pszichológusok és szociális gondozók látják 
el. A nevelő munka meghatározott terv szerint — a 
fiatalkorú egyéniségétől függően — csoportos vagy 
egyedi.

A fegyelmi központba való beutalási nevelő in
tézkedés — a napszak meghatározott óráira vonatko
zóan 8—20 óráig hajtható végre.

A jelen szakasz 2. bekezdésében említett intézke
dés ünnepnapokon is végrehajtható.

12. szakasz
A fiatalkorú köteles tiszteletben tartani a fegyel

mi központ belső rendjét és betartani a feljogosított 
szakmai dolgozó utasításait.

Amennyiben a fiatalkorú fegyelmezetlensége miatt 
ezt az intézkedést nem lehet végrehajtani, a. fegyelmi 
központ értesíti erről a gyámhatóságot és a döntést 
hozó bíróságot.

13. szakasz
A fegyelmi központban minden fiatalkorúról mun

kanaplót vezetnek.
A nevelő intézkedés végrehajtása után a fegyelmi 

központ — a munkanaplóban foglalt észrevételek és 
megállapítások alapján — a fiatalkorú nevelésében 
elért ereményekről jelentést terjeszt a gyámhatóság
hoz és a bírósághoz.

A munkanapló tartalmát a Köztársasági Egészség- 
ügyi- és Népjólétpolitikai Titkárság írja elő.

14. szakasz
Amennyiben a bíróság elrendeli, hogy a fegyelmi 

központba utalás nevelő intézkedésének végrehajtása 
után, a fiatalkorút a gyámhatóság fokozott felügyelete 
alá kell helyezni, a fegyelmi központ a jelen törvény
16. szakaszában említett jelentéshez csatolja a neve
lő szakszemélyzet véleményét a fiatalkorú személyi
ségéről és a nevelő intézkedés alkalmazásában elért 
eredményekről.

2. A fokozott felügyeleti intézkedések

15. szakasz
A fokozott felügyeleti nevelő intézkedések végre

hajtása:
a) a szülőnél, illetve a gyámnál — a bírósági dön

tés kézhezvételének naniátóli



b) az idegen családnál — a fiatalkorú idegen csa
ládnál való elhelyezése napjától;

c) a gyámhatóságnál — attól a naptól, amikor a 
szakmai dolgozó közölte a fiatalkorúval, hogy őt je 
lölték ki a nevelő intézkedés végrehajtására, kezdő
dik.

16. szakasz
A nevelő intézkedés céljának eredményes meg

valósítása érdekében a gyámhatóság kijelöli a szak
mai dolgozót, aki a törvény rendelkezéseivel össz
hangban közvetlenül gondoskodik és segítséget nyújt 
a nevelő intézkedés végrehajtásában.

Közvetlenül a fokozott felügyeleti intézkedésről ho
zott bírósági döntés kikézbesítése után, a gyámható
ság szakmai dolgozója megfelelő tanácsokkal és uta
sításokkal bevonja a szülőket, a gyámot, illetve a 
pártfogó család tagjait a nevelő intézkedés alkalmazá
sába.

A gyámhatóság szakmai dolgozója együttműködik 
a szülőkkel, a gyámmal, illetve a pártfogó családdal, 
ahol a fiatalkorút elhelyezték, időközönként értesíti 
és szükség szerint tanácsadás céljából behívja őket, 
támogatja a fiatalkorút rendes iskolázás és munká- 
balépés tekintetében, és szükség esetén arra törek
szik, hogy elkülönítse a rá nézve rossz hatású kör
nyezetből.

17. szakasz
A gyámhatóság haladék nélkül köteles értesíteni 

a fokozott felügyeletet ellenőrző fiatalkorúak bírósá
gának bíráját azokról a körülményekről és helyzet
ről, amelyek lehetetlenné teszik, vagy jelentősen meg
nehezítik az említett intézkedések végrehajtását.

18. szakasz
A fiatalkorú és szülei, a gyám, illetve a pártfogó 

család között a fokozott felügyelet végrehajtása során 
felmerült nézeteltérésekben a gyámhatóság dönt.

19. szakasz
A szülő, a gyám, illetve a pártfogó család, mely

nél a fiatalkorút elhelyezték, köteles a bíróságot és 
a gyámhatóságot értesíteni a fokozott felügyelet vég
rehajtásában elért eredményekről, és a fiatalkorú sú
lyosabb fegyelmi kilengéséről.

Ha a gyámhatóság közvetlenül hajtja végre a fo
kozott felügyeletet, tájékoztatja a bíróságot a jelen 
szakasz 1. bekezdésében említett tényekről és az in
tézkedés módosításának, illetve felfüggesztésének 
szükségességéről.

A  fokozott felügyeleti nevelő intézkedést kiszabó 
bíróság meghatározza a határidőket, melyeken belül 
a gyámhatóság megküldi a meghatározott nevelőintéz
kedés végrehajtásáról szóló jelentést.

20. szakasz
Amennyiben a fiatalkorú a fokozott felügyelet al

kalmazása során tartózkodási-, illetve lakóhelyet vál
toztat, a gyámhatóság köteles erről az intézkedést el
rendelő bíróságot értesíteni.

21. szakasz
Ha a fokozott felügyeletet idegen családnál való

sítják meg, a község és az említett család közötti vi
szonyok írásbeli szerződéssel rendezik.

Az előző bekezdésben említett szerződéssel hatá
rozzák meg azokat a kötelezettségeket, melyeket a 
pártfogó család a fiatalkorúval szemben vállal, a 
szerződésfelmondási feltételeket, és határidőt, az el
helyezéssel járó költségek fizetésének összegét és 
módját, valamint egyéb kölcsönös jogokat és kö
telezettségeket:

22. szakasz
A gyámhatóság minden év elején összeállítja azon 

családok jegyzékét, amelyeknél fokozott felügyeleti

intézkedések végrehajtása céljából a fiatalkorúak el* 
helyezhetők. . , ,

A bíróság követelésére a gyámhatóság javasolja a 
bíróságnak, hogy mely családnál helyezhető el a fia
talkorú akivel szemben kiszabták a nevelő intézke
dést.

A pártfogó család kijelölése amelynél a fiatalkord 
elhelyezhető a Gyermekek idegen családoknál való 
elhelyezéséről szóló törvény (SZSZK 19/69 sz. Hiv. 
Közi.) rendelkezései értelmében történik.

23. szakasz
Az idegen családnál alkalmazott fokozott felügye

leti intézkedés végrehajtásának tartama folyamán a 
fiatalkorú érintkezhet családjával.

A gyámhatóság elhatározhatja, hogy a fiatalkorú 
meghatározott időre ne érintkezhessen családjával, 
amennyiben ez kedvezőtlen hatással van a nevelő, 
intézkedés eredményes végrehajtására.

24. szakasz
Ha a fokozott felügyeleti intézkedést közvetlenül 

a gyámhatóság gyakorolja, a szakmai dolgozó kidől«»; 
gozza a fiatalkorú nevelésével kapcsolatos munkater
vet, amely tartalmazza a fiatalkorú jogait és kötele« 
zettségeit a nevelő intézkedés végrehajtása idején.

Az e szakasz 1. bekezdésében említett nevelő in« 
tézkedés végrehajtása során, a fiatalkorú szülei, a 
gyám és a pártfogó család, köteles a gyámhatósági 
szakmai dolgozó utasítása szerint eljárni.

3. Intézeti nevelő intézkedésed

25. szakasz *
Az intézeti nevelő intézkedéseket a nevelőintézef

tekben, a nevelő-javító otthonokban és a fogyatékod 
fiatalkorúak intézményében (a továbbiakban: nevelő
intézmények), valósítják meg.

Azok az intézmények, amelyekben az intézeti ne
velő intézkedéseket hajtják végre általános nevelőin« 
tézmények: (intemátusok, gyermekotthonok, gyermek.* 
és ifjúsági otthonok, nevelőintézetek), valamint csalji 
a nevelő intézkedések végrehajtására létesült intéz
mények (specializált intézmények).

A fiatalkorúak személyiségének kivizsgálása és a 
velük való munkamódszer meghatározása érdekében, 
külön intézmény — központ létesíthető a fiatalkorú
akkal való bánásmód meghatározására (a továbbiak
ban: központ) vagy az intézmény keretében külön 
szolgálat alakulhat.

26. szakasz
A nevelő-javító otthont, a központot és specializált 

intézményt a Köztársasági Végrehajtó Tanács, illetve 
a Belgrádi Városi Szkupstina létesíti, amennyiben 
megfelelnek a működésükhöz szükséges általános, 
szakmai és technikai feltételeknek.

Specializált intézményt a fiatalkorúak nemétől, ko
rától és értelmi képességétől, valamint az általános 
művelődési és szakmai képesítési szükségletektől füg
gően (ipari, mezőgazdasági és szolgáltatási tevékeny
ségekre stb.) létesítik.

A 25. szakasz 3. bekezdésében említett különleges 
szolgálatot a nevelőintézmény létesíti a Köztársasági 
Egészségügyi és Népjólétpolitikai Titkársággal egyet
értve.

27. szakasz
A gyámhatóság utalja a fiatalkorút az e törvény

25. szakaszában említett intézménybe, ha a szülő, il
letve a gyám nem vállalta, hogy a fiatalkorút maga 
vezesse oda.

Ha a szülő, illetve a gyám nem vezeti be a fiatal
korút az intézménybe, erről értesíti a gyámhatósági 
szervet.



28. szakasz
Az intézeti nevelő intézkedések kezdetét attól a 

naptól számítják, amikor a fiatalkorú megérkezett a 
központba, illetve a nevelőintézménybe.

29. szakasz
A nevelőintézmény a fiatalkorú személyt véde

lemben, segítségben részesíti és felügyeletet gyako
rol felette nevelése és helyes irányú fejlődése érdeké
ben, szükség esetén pedig meghatározott intézkedése
ket foganatosít a további bűnözés megakadályozása 
érdekében.

Az előző bekezdésben említett feladatok elvégzése 
érdekében a nevelőintézmény a fiatalkorúaknak hang
súlyozottan a következőket biztosítja:

— alapfokú- és szakképesítést,
— a családdal való kapcsolatot,
— szabadon választott aktivitást (kulturális, szóra

koztató és sporttevékenységet stb.),
— pozitív személyes és kollektív viszonyok létesí

tését és a kollektív élet iránti tudat kialakítását.
A nevelőintézmény köteles biztosítani az intézmény 

dolgozóinak helyes irányú viszonyulását a fiatalkorú
hoz és hogy a fegyelmi intézkedéseket a nevelési ter
hekkel és célokkal összhangban valósítsák meg.

Az intézmény munkájának tartalmára, terjedelmé
re és módszerére vonatkozó közelebbi előírásokat —

fiatalkorúra vonatkozó bánásmódot illetően — a 
evelőintézmény általános aktusában határozza meg.

30. szakasz
A fiatalkorúaknak 16 éves koráig általános oktatást 

biztosítanak.
A nevelőintézmény maga megszervezheti a fiatal-

Í:orúak alapfokú oktatását, az alapfokú oktatásról szó- 
ó általános előírásokkal összhangban.

A 15 évnél idősebb fiatalkorú, aki nem fejezte be 
általános iskolai tanulmányait, a felnőtt oktatási prog
ramok szerinti rövidített tanításon vesz részt, éspedig 
a kötelező munkaidőn kívül.

31. szakasz
A szakmai képesítés céljából a fiatalkorúnak biz

tosítják a szakképesítést, az intézményben vagy az 
intézményen kívül, megfelelő előadások és tanfolya
mok látogatásával.

A fiatalkorú, az intézménybe jövetele előtt megkez
dett iskoláztatást és szakmai képzést tovább folytat
hatja, ha megvannak az ehhez szükséges feltételek.

32. szakasz
Ha a fiatalkorú az illető iskola febejező osztá

lyába jár, vagy szakképesítése utolsó fázisában van, 
á nevelőintézményből való elbocsátása pedig lehetet
lenné tenné tanulmányainak, illetve szakképesítésének 
befejezését, az intézmény a fiatalkorú kérésére le
hetővé teheti számára a tanulmányok és a szakképe
sítés befejezését. Ebben az esetben a fiatalkorúval 
szemben nem alkalmazzák az e törvényben előírt ne
velő intézkedéseket.

33. szakasz
A munkaszokások elsajátítása és a társadalmilag 

hasznos munkába való önálló bekapcsolódás érdeké
ben, a nevelőintézményben a fiatalkorúak számára 
kötelező a munka.

Az oktatással fel nem karolt fiatalkorú a munka- 
viszonyban lévőkre előírt rendes munkaidővel dolgo
zik.

A rendes munkaidőn kívül a nevelőintézmény a 
nap folyamán a fiatalkorút legfeljebb egy órán át 
foglalkoztathatja az intézmény rendben tartására szük
séges munkában.

A fiatalkorú számára biztosítandó egy szabadnap 
hetenként és nyolc órai éjjeli pihenés.

34. szakasz
Amennyiben a nevelőintézmény a fiatalkorú mun

kája által jövedelemre tesz szert, köteles a fiatalko
rúnak biztosítani — a megyalósított jövedelemből az 
általános aktusban megállapított mércék szerint — 
részesedését.

Az 1. bekezdés rendelkezése alapján kapott mun
ka utáni térítmény összegének felét takarékkönyvre 
teszik, a másik felével pedig a fiatalkorú szabadon 
rendelkezik.

Ha a fiatalkorú betöltötte 18. életévét az általa meg
valósított térítmény 1/3-a a nevelőintézetet illeti meg, 
az eltartásával kapcsolatban jelentkező költségek fe
dezésére, a fennmaradt összeget pedig az e szakasz
2. bekezdésében említett módon osztják el.

35. szakasz
A nevelőintézmény a fiatalkorúnak állandó és tel

jes egészségvédelmet biztosít, az egészségügyi biztosí
tásról szóló előírások értelmében.

Súlyosabb betegség esetén a fiatalkorút megfele
lő egészségügyi intézményben helyezik el, és a keze
lésen • eltöltött idő beszámítandó a nevelőintézmény
ben eltöltött időbe.

Üzemi baleset vagy foglalkozási munkaképtelenség 
fellépése esetén a fiatalkorú — a rokkantsági biztosí
tás előírásai alapján — rokkantbiztosításra jogosult.

Az e szakasz 3. bekezdésében említett biztosítás 
utáni térítményt a Társadalmi Munkabiztosítási Kö
zösség számára a nevelőintézmény fizeti be a fiatalko
rú eltartási költségének terhére.

Az e szakasz 1. és 2. bekezdése értelmében az ál
talános előírások alapján nem biztosított fiatalkorú 
egészségvédelmi költségeit, a nevelő-javító intézetben 
és a fogyatékos, fiatalkorúak intézményeiben elhelye
zett fiatalkorúak kivételével, az a község viseli, ahol 
a fiatalkorú lakó-, illetve tartózkodási helye van, 
amennyiben e költségeket nem lehet megtéríteni a 
fiatalkorú vagyonából, illetve jövedelméből.

36. szakasz
A fiatalkorúak a nevelőintézmény házirendjéhez 

tartva magukat levelet válthatnak, küldeményeket 
kaphatnak és látogatókat fogadhatnak.

A nevelőintézmény igazgatója megtilthatja a fiatal
korú személynek, hogy bizonyos személyekkel leve
let váltson, illetve ezeket látogatóként fogadja, ha a 
levelezés, illetve e személyekkel való találkozás ked
vezőtlenül hatna nevelésére.

37. szakasz
A fiatalkorú, a nevelőintézményt meghatározott idő

re, csak a feljogosított személy jóváhagyásával hagy
hatja el.

A fiatalkorú köteles a házirendet a napi munka
rendet és a nevelőintézmény feljogosított személye ál
tal kiadott utasításokat betartani és őrizni a haszná
latra kapott vagyon- és használati tárgyakat.

38. szakasz
A fiatalkorú felelős, a nevelőintézménynek szándé

kosan és durva figyelmetlenséggel okozott kárért.
Á  kártérítésről szóló végzést az igazgató hozza 

meg.
Az előző bekezdésben említett végzést a fiatal

korú, a szülő vagy gyám az illetékes bíróságnál a kár
térítésre jogosultság vagy a kár nagyságát illetően 
panasszal megdöntheti.

39. szakasz
A fiatalkorúnak naponta legkevesebb 3000 kalória 

értékű változatos élelemből álló háromszori étkezés 
jár. , ,

A nevelőintézmény biztosítja a fiatalkorú szamara 
a szükséges lábbelit, ruhát és fehérneműt az időjárási 
Viszonyoktól és az évszaktól függően.



A lábbelire, a felsőruhára és a fehérneműre vonat
kozó közelebbi előírásokat a nevelőintézmény igazga
tója hozza, az illető intézmény munkája feletti fel
ügyeletet gyakorló köztársasági szervvel egyetértés
ben.

40. szakasz
A jó magatartást tanúsító, a munkában igyekvő 

és a tanulásban eredményeket felmutató fiatalkorút 
nyári és téli pihenés illeti meg.

Az előző bekezdésben említett pihenés nem tart
hat összesen 30 napnál hosszabb ideig.

A pihenésen eltöltött időt beszámítják a nevelőin
tézményben eltöltött időbe.

41. szakasz
A nevelőintézmény a fiatalkorúnak — a nevelő

intézményből való elbocsátáskor — biztosítja a köz
járműre a menetjegyet tartózkodási, illetve lakóhe
lyéig.

42. szakasz
Ha a nevelőintézményből való elbocsátásakor a 

fiatalkorú súlyosan beteg és ennek következtében nem 
képes utazni, az intézmény köteles őt, gyógykezelésre 
a megfelelő egészségügyi intézményben elhelyezni és 
erről a szülőket, a gyámot és a gyámhatósági szer
vet értesíteni.

43. szakasz
A specializált intézmény és a központ különös tár

sadalmi érdekű - tevékenységet kifejtő intézmény.
Ezen intézmények irányítása az intézmények irá

nyításáról szóló előírások alapján történik, ameny- 
nyiben a jelen törvény másként nem rendelkezik.

Az 1. bekezdésben említett intézmények irányítá
sában részt vesznek az alapító, valamint más érdekelt 
szervek és szervezetek képviselői (a társadalmi kö
zösség képviselői).

Az intézmény statútumát az alapítóval egyetértve 
hozzák meg.

44. szakasz
A nevelő-javító intézet igazgatóját a Köztársasági 

Végrehajtó Tanács, illetve a Belgrádi Városi Szkups- 
tina nevezi ki.

A specializált intézmények és a központ igazgató
ját az alapító vagy az általa kijelölt szerv jóváhagyá
sával nevezik ki.

Az 1. bekezdésben említett intézmény igazgatójá
nak csak magasszakképzettséggel és megfelelő mun
katapasztalattal rendelkező személy nevezhető ki.

45. szakasz
A javító-nevelő intézetek dolgozói az önigazgatást a 

közigazgatási dolgozókra érvényes előírások alapján 
gyakorolják.

A nevelő-javító intézet igazgatója a munkaközös
ség öjjigazgatási jogainak megvalósításában a szerv 
vezetője.

46. szakasz •
A nevelő-javító intézet pénzügyi és anyagi ügy

vitelét a közigazgatási szervekre érvényes előírások 
szerint vezetik.

A nevelő-javító intézet igazgatója, a pénzügyi
anyagi ügyvitel térén a közigazgatási szerv vezetőjé
hez hasonló jogosultsággal rendelkezik.

47. szakasz
A nevelőintézmény házirendjét az intézmény igaz

gatója hozza meg az intézmény működése feletti fel
ügyeleti szervvel egyetértve.

A házirend közelebbről meghatározza a fiatalkorú 
Jogait és kötelezettségeit a törvénnyel összhangban.

48. szakasz
A 33., 34., 35., 40. és a 47. szakasz rendelkezései 

nem alkalmazandók az általános nevelőintézmények
re és a fiatalkorúak gyógypedagógiai intézeteire.

A fiatalkorúval szemben alkalmazott bánásmódot 
meghatározó központba való beutalás

49. szakasz
A fiatalkorúval való bánásmódot meghatározó 

központ, illetve a külön szolgálat szakdolgozókat kö
teles alkalmazni éspedig: nevelőt, nevelőtanárt, szo
ciális gondozót, pszichológust, általános gyakorlatú or
vost, és pszichiátert.

A fiatalkorúakkal való bánásmódot meghatározó 
központban, illetve a nevelőintézmény külön szolgála
tában, a fiatalkorú szabály szerint egy hónapot, kivé
telesen pedig három hónapig terjedhető időt tölt.

50. szakasz
Az e törvény 49. szakaszának 1. bekezdésében em

lített szakdolgozók a fiatalkorú személyre vonatkozó 
adatokat a fiatalkorú külön dossziéjába (kommulativ 
dosszié) jegyzik be, amelyet megküldenek annak a 
nevelőintézménynek, ahova a fiatalkorút beutalták.

Az előző bekezdésben említett dosszié tartalmát és 
vezetésére vonatkozó módot a Köztársasági Egészség- 
ügyi és Népjólétpolitikai Titkárság írja elő.

Az általános nevelőintézményekbe való beutalás

51. szakasz
A fiatalkorú bírósági határozat alapján való álta

lános nevelőintézménybe történő beutalásáról csak az 
intézmény igazgatóját értesítik.

Az általános nevelőintézmény igazgatója minden 
három hónapban és a bíróság követelésére köteles 
értesíteni a bíróságot, a gyámhatóságot és a közpon
tot a nevelő intézkedés alkalmazásának eredményé
ről.

Amennyiben a fiatalkorú önkényesen elhagyja az 
intézményt a visszaszállítás költségeit az intézmény 
viseli.

A nevelő-javító intézetbe való beutalás

52. szakasz
A nevelő-javító intézetbe nyílt, félnyílt, zárt és 

vegyes típusúak lehetnek.
A nyílt típusú intézetekben a fiatalkorú általános 

és szakoktatást nyújtó iskolákat látogat és az intéze
ten kívül gyakorlati képzésben részesül.

A félnyílt típusú intézetben a fiatalkorú általános 
és szakoktatást nyújtó iskolát látogat és az intézetben 
gyakorlati képesítést nyer, de egyéni tulajdonságai
tól függően az intézeten kívül is nyerhet szakképesí
tést. , . ,

A zárt típusú intézetben a fiatalkorú az intézetben 
nyeri általános és szakképesítését.

53. szakasz
A nevelő-javí tó intézetekben a fiatalkorúak cso

portokba való beosztását a büntető intézkedések vég
rehajtásáról szóló törvény 164. szakasza értelmében
— a szakdolgozó javaslatára az intézet igazgatója vég
zi.

Egy nevelési csoportban legfeljebb 20 fiatalkorú 
lehet és külön nevelővel kell rendelkeznie.

54. szakasz
A nevelő-javító intézetben külön szolgálatot szer« 

veznek, az intézetben való rend és fegyelem fenntartá



sa valamint az intézet vagyonának védelme érde
kében.

A Köztársasági Igazság- és Általánosügyi Titkár
ság közelebbi előírásokat hoz a külön szolgálat tel
jesítésének módjáról, e szolgálat dolgozóinak szakkép
zettségéről és az e szolgálatot teljesítő személyek ré
széről való fizikai erő é r  lőfegyver használatáról.

Az e szakasz 1. bekezdésében említett dolgozók az 
intézet körzetében teljesített szolgálat alatt polgári ru
hát viselnek.

A fiatalkorúak gyógypedagógiai intéményébe való 
' / •  beutalás

55. szakasz
A gyógypedagógiai intézménybe való beutalási in

tézkedést külön nevelőintézményben hajtják végre, 
ahol a testi és szellemi fejlődésben gátolt fiatalkorúak 
Szükséges nevelésben, általános és szakképesítésben 
részesülnek.
1

4. Az intézeti nevelő intézkedések végrehajtásának 
elhalasztása, áthelyezése és megszakítása

56. szakasz
A nevelő intézkedést elrendelő bíróság a fiatal

korú, a szülők és a gyám kérésére a gyámhatóság ja
vaslatára — hivatalból — elhalaszthatja az intézeti 
nevelő intézkedések végrehajtását, amennyiben iga- 
iolt okok állnak fenn.

Az intézeti nevelő intézkedés végrehajtása arra az 
időtartamra halasztható el, míg fennállnak a halasztó 
körülmények, de legfeljebb négy hónapra.

A terhes fiatalkorúakra vonatkozó nevelő intézke
dés végrehajtását el kell halasztani, ha a szülésig leg
feljebb három hónap maradt hátra. Az ez okból en
gedélyezett elhalasztás meghosszabbítása a gyermek 
egyéves koráig, illetve ha a gyermek halva született, 
a szülés napjától számított 30 nap elteltéig engedé
lyezhető.

57. szakasz
Az intézeti nevelő intézkedés végrehajtásának el

halasztásáról szóló határozatot a nevelő intézkedést 
elrendelő bíróság hozza meg.

A nevelőintézményi nevelő intézkedés végrehajtá
sának elhalasztásáról szóló határozatot a kézhezvétel
től számított nyolc napon belül megfellebbezheti a 
gyámhatóság, a fiatalkorú, a szülő, illetve gyám és a 
közvádló.

A fellebbezést az illetékes fiatalkorúak tanácsá
hoz kell beterjeszteni.

58. szakasz
A  nevelőintézkedés végrehajtását tovább foganato

sítják, a nevelőiintézkedés végrehajtását előidéző ha
lasztó okok megszűnése és a végrehajtás elhalasztá
sára megszabott határidő letelte után.

59. szakasz
A nevelőintézmény és a bíróság javaslatára a 

gyámhatóság áthelyezheti a fiatalkorút — más azo
nos típusú intézménybe — ha erre szükség van a ne
velő intézkedés céljának megvalósítása érdekében.

A más intézményben való áthelyezésről értesíte
ni kell a bíróságot, a szülőt, illetve a fiatalkorú gyám
ját.

60. szakasz
A nevelőintézmény igazgatója engedélyezheti — 

különösen igazolt ok esetében — fiatalkorúnak, saját 
vagy a szülők, a gyám, illetve gyámhatóság kérésére 
az intézeti intézkedés végrehajtásának három hónap
ra való megszakítását

Az intézeti intézkedés végrehajtásának megszakí
tását az illetékes közvádló követelésére engedélyezhe
tik, ha törvényességi óvásra kerül sor.

Az intézeti intézkedés végrehajtása megszakítható, 
ha azt olyan terhes kiskorúval szemben alkalmazzák, 
akinél a szülés egy hónap múlva várható és csak 
abban az esetben, ha biztosították a fiatalkorú és a 
gyermek elhelyezését, eltartását és gondozását de leg
feljebb a gyermek egyéves koráig.

A nevelő intézkedés végrehajtásának megszakítá
sáról értesíteni kell a bíróságot.

A megszakítás tartamát nem számítják be a ne
velő intézkedés végrehajtásának idejébe.

5. A fiatalkorúak felkarolása az intézeti nevelő in
tézményből való elbocsátás után.

61. szakasz
Az intézeti nevelő intézkedések végrehajtása ide

jén az illetékes gyámhatóság állandó kapcsolatot tart 
fenn a fiatalkorúakkal, a szülőkkel, illetve a gyám
mal és a nevelőintézménnyel, ahol az intézkedést vég
rehajtják, a célból, hogy a szülőket és a fiatalkorút 
előkészítse a fiatalkorú családba való visszafogadásá
ra és a normális életbe való bekapcsolódására.

62. szakasz
Az intézmény, ahol a nevelő intézkedést végre

hajtják, köteles értesíteni az illetékes gyámhatóságot, 
a bíróságot a nevelő intézkedés felfüggesztésére, il
letve módosítására vonatkozó javaslat beterjesztéséről, 
a fiatalkorú felkarolásának előkészítése érdekében.

63. szakasz
A fiatalkorú elbocsátása után a gyámhatóság külön 

gondoskodik azokról a fiatalkoriakról, akiknek nin
csenek szülei, vagy családi körülményeik rendezetle
nek, gondoskodik ideiglenes elhelyezésükről, élelmezé
sükről, szükséges ruházattal való ellátásukról, gyógy
kezelésükről, megfelelő környezet kijelöléséről, az 
elkezdett iskoláztatás, valamint szakképesítés befeje
zésének megszervezéséről.

III. FEJEZET

A NEVELŐ INTÉZKEDÉST VÉGREHAJTÓ
INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK MUNKÁJA 

FELETTI FELÜGYELET

64. szakasz
A nevelő intézkedés végrehajtása feletti felügyele

tet az a bíróság gyakorolja, amely a nevelő intézke
dést kiszabta.

A nevelő intézkedés végrehajtását foganatosító in
tézmény munkája feletti felügyeletet az e törvény
ben meghatározott szerv végzi.

A nevelő intézkedést végrehajtó intézmények mun
kája feletti felügyeletet — amelyek ellenőrzésére kü
lön törvény nem jelölt ki más szervet — a Közársa- 
sági egészségügyi és Népjólétpolitikai Titkárság, a ne
velő-javító intézet munkája feletti felügyeletet pedig 
a Köztársasági Igazság- és Általánosügyi Titkárság 
gyakorolja.

Azokban a nevelőintézményekben, amelyekben a fel
ügyeletet más szervek gyakorolják, a Köztársasági 
Egészségügyi és Népjólétpolitikai Titkárság csak a ne
velő intézkedések végrehajtása feletti felügyeletet gya
korolja.

65. szakasz
A fiatalkorúak bírája a felügyeletet az e törvény

64. szakaszának 1. bekezdésében említett felügyelet 
során, írásbeli észrevételeket tehet az intézkedés al



kalmazásával kapcsolatban jelentkező hiányosságok
ról az intézkedést alkalmazó szervnek.

Az e szakasz 1. bekezdésében említett észrevétele
ket egyidejűleg az intézet munkája feletti felügye
letet gyakorló szervnek is megküldik.

66. szakasz
A fiatalkorúakkal való bánásmód meghatározásában 

és a nevelő intézkedés végrehajtása feletti felügyelet 
gyakorlásában a bíróságok együttműködnek a népjó- 
létvédelmi szervekkel és intézményekkel.

67. szakasz
A nevelő intézkedést végrehajtó intézmény — a 

törvényes működés feletti ellenőrzést gyakorló fel
ügyeleti szerv követelésére — köteles a felügyelet 
megvalósításához szükséges adatokkal és felvilágosí
tásokkal szolgálni.

IV. FEJEZET 

FINANSZÍROZÁS

68. szakasz
A nevelő intézkedések végrehajtását a társadalmi

politikai közösségek eszközeiből finanszírozzák.
A köztársasági, illetve tartományi oktatási közös

ség finanszírozza a nevelőintézményekben folyó alap
fokú oktatást és nevelést.

A szülők illetve a fiatalkorú eltartására kötelezett 
személyek az e törvényben meghatározott feltételek 
mellett és módon viselik a nevelőintézkedések végre
hajtásához szükséges költségeket.

E költségek fedezésére szükséges eszközök a fiatal
korú vagyonából is biztosíthatók.

69. szakasz
A köztársaság, illetve a tartomány eszközeiből fi

nanszírozzák:
— a specializált nevelőintézmények, a gyógypeda

gógiai intézmények ahol nevelőintézkedéseket hajt
ják végre, a nevelő-javító intézetek és központok épí
tését, adaptálását és felszerelését;

— a ne velő-javító intézetek, a fiatalkorúak gyógy
pedagógiai intézményét és a központok tevékenységét, 
kivéve azokat a feladatokat és tevékenységeket, ame
lyek megvalósításához szükséges eszközöket ez vagy 
más törvény értelmében egyéb forrásokból biztosít
ják.

Az e szakasz 1. bekezdésében . említett tevékeny
ségeket a Köztársasági Végrehajtó Tanács által hozott 
külön program alapján finanszírozzák.

70. szakasz
A fiatalkorúak nevelőintézményben és központban 

való elhelyezésének és élelmezésének költségeit — ki
véve az e törvény 69. szakasza 1. bekezdésének 2. 
pontjában említett intézményeket — a község viseli, 
amennyiben ez a törvény eltérően nem rendelke
zik. *

71. szakasz
A fiatalkorúak idegen családoknál, fegyelmi köz

pontban, nevelőintézményekben és központban való 
elhelyezésének és élelmezésének költségeit teljes mér
tékben, vagy részben a szülők, illetve a törvény által 
a fiatalkorú eltartására kötelezett személyek fedezik, 
vagy pedig e költségeket a fiatalkorúak vagyonából 
térítik meg.

A fiatalkorúaknak idegen családnál és az előző be
kezdésben említett intézményekben való elhelyezési 
és élelmezési költségeit, a nevelő intézkedést kiszabó 
bíróság állapítja meg.

72. szakasz
A gyámhatóság, a szülők, a gyám javaslatára, il

letve a bírósági hivatalból utólag megmásíthatja a szü

lők részvételének összegére vonatkozó határozatot, az 
e törvény 71. szakaszának 1. bekezdésében említett 
költségek fedezésének tekintetében — a megváltozott 
körülmények miatt.

V. FEJEZET 

BÜNTETENDŐ RENDELKEZÉSEK

73. szakasz
A szabálysértésért 500 dinárig terjedő pénzbírság

gal vagy harminc napig tartó elzárással büntetik a 
szülőt, illetve a gyámot ha:

1. nem biztosítja a fiatalkorúnak a központ rend
szeres látogatását (12. szakasz);

2. nem jár el a gyámhatósági szakdolgozó utasítása 
szerint (19. szakasz);

3. a kijelölt napon nem kíséri be a fiatalkorút * 
nevelő-javító intézménybe.

VI. FEJEZET 

ÁTMENETI- ÉS ZÁRÖRENDELKEZÉSEK

74. szakasz
Az e törvényben kijelölt szervek a törvény hatály* 

balépésétől számított hat hónapon belül, meghozzák az 
előírásokat. . -

A nevelő intézkedésekről szóló jelenlegi előírásokat
— ha nem állnak ellentétben a törvénnyel — mind
addig alkalmazzák, amíg az e szakasz 1. bekezdésében 
említett előírásokat nem hozzák meg.

75. szakasz
A büntető-javító és a név elő-javító intézmények

ben a büntető szankciók végrehajtásáról szóló törvény
V. fejezetének rendelkezései (SZSZK 1/69 sz. Hiv. 
Közi.) ezen törvény alkalmazásának napjával érvé
nyüket vesztik.

76. szakasz
Ez a törvény a Szerb Szocialista Köztársaság Hiva

talos Közlönyében való kihirdetéstől számított nyolca
dik napon lép hatályba, és 1971. január 1-től alkalma
zandó.

A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 
szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a követ
kező

ELNÖKI RENDELETET 
A KÖZTÁRSASÁGI JÁRULÉKOKRÓL ÉS ADÖKRÖIí 

SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ 
TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A köztársasági járulékokat és adókat  ̂ szabályozó 
törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényt, 
amelyet a Szerb Szocialista Köztársaság Szikupstinája 
a Köztársasági Tanács 1970. december 10-i és a Gazda
sági Tanács 1970. december 11-i ülésén elfogadott, ez
zel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 134. szám
Belgrád. 1970. december 11.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke



A KÖZTÁRSASÁGI JÁRULÉKOKRÓL ÉS ADÓKRÓL 
SZÓLÓ TÖRVÉNYT KIEGÉSZÍTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ

T Ö R V É N Y

1. szakasz
A köztársasági járulékokról és adókról szóló tör

vényben (SZSZK öS/'eg és 24/70 sz. Hiv. Közi.) a 18a. 
szakasz után a következő szövegű hét új szakaszt kell 
beiktatni:

„18b. szakasz
Az említett törvény 6. és 7. szakaszától eltérően, 

1970-ben a községeknek póteszközként legfeljebb
126,793.000 dinárt kitevő összeget biztosítanak, a nem
zetiségek nyelvén megjelent folyóiratok, tankönyvek 
és más publikációk kiadására és legfeljebb 30,480.000 
dinárt a nemzetiségek szükségleteire szolgáló kultu
rális intézmények (rádió, színházak) programjának és 
tevékenységének finanszírozására.

18c. szakasz
A törvény 9. szakaszában meghatározott és 1970- 

ben megvalósított köztársasági jövedelemből eredő 
eszközökből a köztársasági kisáruforgalmi adók esz
közeinek és a köztársaságnak a. szövetségi áruforgalmi 
adóban való részvételéből származó eszközök elosz
tásáról szóló törvény (STSZK 53/69 sz. Hiv. Közi.) 2. 
szakaszában említett célokra (rendeltetésekre) leg
feljebb 246,960.000 dinárt osztanak el.

18d. szakasz
Az e törvény 18b. és 18c. szakaszának rendelkezé

sében előírt eszközökön -felül megvalósított többlet- 
bevételt azokra a célokra fordítják, amelyekre a szük
séges eszközöket a Köztársaság egész területén meg
valósított köztársasági jövedelemből biztosítják.

18e. szakasz
A társadalmi-gazdasági ágazatok járulékköteleseit 

1970. január 1-étől december 31-éig terjedő időszakra 
mentesítik az említett törvény 4. szakaszában meg
határozott munkaviszonyból eredp személyi jövede
lem utáni köztársasági járulék egy részének lerovásá
tól — az e járulékelszámolási alap 0,10%-ának meg
felelő összegben és a törvény 11. szakaszában meg
határozott munkaviszonyból eredő személyi jövedel
mek utáni járulék elszámolási alapja 0,29 százaléká
nak megfelelő összegben. Ez a’ mentesítés az alábbi 
gazdasági ágazatokra vonatkozik:

— az iparra és a bányászatra — a villamosenergia- 
elosztó és közvilágítási vállalatok kivételével,

— a mező- és erdőgazdaságra,
— az építőiparra, a tervező vállalatok kivételével,
— a közlekedésre, a posta-távíró-távbeszélő szol

gálat kivételével,
— a kereskedelem és a vendéglátóiparra, a gyü

mölcs, zöldség és készítményeiket forgalomba hozó 
kiskereskedelmi vállalatokra,

— a kisiparra,
— a kommunális tevékenységekre, a kispiacok és 

kisvásártelepek kivételével.
Amennyiben az 1. bekezdésben említett vállalat az 

e törvény hatálybalépésének napjáig több eszközt fi
zetett be, mint amennyire ez a szakasz kötelezte, a 
Társadalmi Könyvviteli Szolgálat illetékes szervezési 
egysége legkésőbb 1970. december 31-éig visszafizeti 
ezeket az eszközöket.

Az e szakasz 1. bekezdésében említett vállalatok 
egyenkénti meghatározását a Társadalmi tulajdon 
használóinak tevékenységek szerinti kijelöléséről szóló 
szabályzat (SZSZK 10/62, 12/63, 26/64, 11/65 és 13/65 
sz. Hiv Lap) szerint végzik.

18f. szakasz
A jelen törvény 18e. szakaszában felsorolt munka- 

viszonyból eredő személyi jövedelem utáni járulék- 
kötelesek a köztársasági járulékokról és adókról szóló

törvény ‘ 8. szakaszában említett feladatok és teendők 
ellátására, Belgrád város részére átengedendő a mun
kaviszonyból eredő személyi jövedelem utáni köztár
sasági járuléknak Belgrád város területén megvalósí
tott része, az elszámolási alap 0,15%-ában, míg a tör
vény 17. szakaszában felsorolt teendők és feladatok 
ellátására a Belgrád város területén megvalósult já
rulék alapjául szolgáló összeg 0,31%-a.

18g. szakasz
A köztársasági járulékokról és adókról szóló törvény

4. és 11. szakaszának értelmében, a foszfátos műtrá
gyagyárakban foglalkoztatott munkások munkavi
szonyból eredő személyi jövedelmek utáni 1970. ja
nuár 1. és december 31. között elszámolt járulék át
engedendő ezeknek a vállalatoknak.

18k. szakasz
A Köztársasági Pénzügyi Titkárság utasításokat 

ad ki a jelen törvény értelmében visszajuttatandó já
rulék elszámolásának módjáról.”

2. szakasz
A 18b. szakasznak a nemzetiségek szükségleteinek 

kielégítésére szolgáló eszközökre vonatkozó része — 
a 18c. és a 18d. szakasz —, amennyiben a nemzetisé
gek szükségleteire szolgáló eszközökre és a köztár
sasági kisáruforgalmi adókból, valamint a Köztársa
ságnak a szövetségi áruforgalmi adóban való részvé
teléből eredő eszközök részének elosztására vonatko
zik, valamint a 18f. szakasz rendelkezései, amennyi
ben a köztársasági járulékokról és adókról szóló tör
vény 8. szakaszára, továbbá a 18g. szakasz rendelke
zései, amennyiben a munkaviszonyból eredő személyi 
jövedelem utáni járulékra vonatkoznak, a köztársa
sági járulékokról és adókról szóló törvény 4. szaka
szával kapcsolatban a* V. Alkotmányfüggelék 5. pont
jának 4. bekezdése értelmében egységesen alkalma
zandók, a köztársaság egész területén.

3. szakasz
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság Hi

vatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon lép 
hatályba.
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A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 
szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a követ
kező

ELNÖKI RENDELETET

A KÖZVETLEN GYERMEKVÉDELEMRŐL ÉS 
GYERMEKPÓTLÉKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT 

MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÖRVÉNY 
ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A közvetlen gyermekvédelemből és gyermekpótlék
ról szóló törvény módosítására és kiegészítésére vonat
kozó törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztársaság 
Szkupstinája a Köztársasági Tanács 1970. december 
10-i és a Népjólét- és Egészségügyi Tanács 1970. de
cember 11-i ülésén elfogadott, ezzel érvényessé nyil
vánítom.

KSZ 135. szám
Belgrád. 1970. december íf .

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke



A KÖZVETLEN GYERMEKVÉDELEMRŐL ÉS 
GYERMEKPÖTLÉKRÓL SZÖLÖ TÖRVÉNYT 

KIEGÉSZÍTŐ ÉS MÖDOSlTÖ

T Ö R V É N Y

1. szakasz
A  közvetlen gyermekvédelemről és gyermekpótlék

ról szóló törvény (SZSZK 53/67, 6/68 és 53/69. sz. Hiv. 
Közi.) 36. szakaszában

az 52 összeg helyébe — 70 összeg kerül 
a 103 összeg helyébe — 139 összeg kerül 
a 149 összeg helyébe — 201 összeg kerül 
á 191 összeg helyébe — 257 összeg kerül 
a 228 összeg helyébe — 307 összeg kerül 
a 37 összeg helyébe — 50 összeg kerül

a 37. szakaszban:
a 27 összeg helyébe — 36 összeg kerül 
az 51 összeg helyébe — 69 összeg kerül 
a 77 összeg helyébe — 97 összeg kerül 
a 89 összeg helyébe — 120 összeg kerül 
a 101 összeg helyébe — 136 összeg kerül 
a 13 összeg helyébe — 18 összeg kerül

a 38. szakaszban:
a 21 összeg helyébe — 28 összeg kerül 
a 39 összeg helyébe — 53 összeg kerül 
az 55 összeg helyébe — 74 összeg kerül 
a 68 összeg helyébe — 92 összeg kerül 
a 77 összeg helyébe — 104 összeg kerül 
a 10 összeg helyébe — 25 összeg kerül

2. szakasz
A 38. szakasz után egy új, 38a. szakasz következik, 

amely így hangzik:

„38a. szakasz 
A jelen törvény 36., 37. és 38. szakaszában előírt 

gyermekpótlék 1971. január 1-étől illeti meg az élve
zőket azzal, hogy a kifizetést a pénzügyi szolgálat 
külön végzés meghozatala nélkül, hivatalból eszközli.

3. szakasz
A  78a. szakasz a következőképpen módosul:
„A  pristiruai tartományi alapban a póteszközöket 

1970-re a Köztársaság és Vajdaság Szocialista Auto
nóm Tartomány a gyermekpótlék járulékának eszkö
zeiből biztosítja. Ezeket az eszközöket a -Köztársasági 
és a Növi Sad-i tartományi alapból biztosítják ezen 
alapok közötti megállapodás értelmében meghatáro
zott összegben és módon.

A póteszközök összegét a pristinai tartományi alap 
2970 évi zárszámadása alapján határozzák meg s a 
közvetlen gyermekvédelemről és gyermekpótlókról 
szóló törvény (Koszovó SZAT 18/70 sz. Hiv. Lap) ál
tal előírt a közvetlen gyermekvédelem és gyermek- 

ótlók járulékkulcsának összege, valamint Koszovó 
ZAT a közvetlen gyermekvédelemről és gyermek- 

pótlékról szóló törvényének (Koszovó SZAT 37/69. sz. 
Hiv. Lap) a gyermekpótlék összegére és a pótlékra 
való jogosultság megvalósításának feltételeire vonat
kozó előírásai értelmében számolják el.

A pristinai tartományi alap zárszámadásának meg
hozataláig, valamint a póteszközök összegének a jelen 
Szakasz 2. bekezdése értelmében történő meghatáro
zásáig a Köztársasági Alap és a Növi Sad-i tartomá- 
hyi alap előleget folyósít a pristinai tartományi alap
nak.”

4. szakasz
A  93. szakasz után egy új 93a. szakasz következik, 

»mely így hangzik:
A társadalmi gazdaság területéről a járulékkötele

sek az 1970. január 1-étől’ december 31-éig tartó idő
szakban mentesek a gyermekpótlék utáni járulék egy 
részének lerovásától, ami megfelel e járulékalap
0,4%-ának, a következő gazdasági területekben;

— az iparban és bányászatban, kivéve az elektro
mos energiát és közvilágítást szolgáltató vállalatokat,

— a mezőgazdaságban és erdőgazdaságban,
— az építőiparban, kivéve a tervezővállalatokat,
— a közlekedésben, kivéve a posta-távíró a táv

beszélő vállalatokat,
— a kereskedelemben és a vendéglátó-ipar azon 

vállalatainál amelyek gyümölcs, zöldség és ezek ter
mékeinek forgalmazásával foglalkoznak és vendéglátó 
vállalatokban,

— a kisiparban,
— a közművesítő tevékenységekben, kivéve a pia

cokat.
Amennyiben az e szakasz 1. bekezdésében meg

határozott vállalat, a törvény hatálybalépésének nap
jáig több eszközt fizetett be, mint amennyire köteles 
a szakasz rendelkezése szerint, a Társadalmi Könyv
viteli Szolgálat illetékes szervezési egysége vissza
juttatja ezeket az eszközöket legkésőbb 1970. decem
ber 31-éig.

A vállalatok egyenkénti megállapítását a szakasz í. 
bekezdéséből, a társadalmi vagyont élvezők tevékeny
ségük szerinti elosztásáról szóló szabályzat határoza
tainak alapján végzik (JSZSZK 10/62, 12/63, 26/64t 
50/64, 11/65 és 13/65 sz. Hiv. Lap).

5. szakasz
A 78a. szakaszban foglalt rendelkezések az V. Al

kotmányfüggelék 5. pontjának 4. bekezdése értelmér 
ben egységesen alkalmazandók a Köztársaság égési 
területén.

6. szakasz
A jelen törvény a Szerb Szociálist^ Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetés 'utáni napolj 
lép hatályba.
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A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 
szakasziának 2. bekezdése alapján kiadom á kövét- 
kező

ELNÖKI RENDELETET

A SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG 1970. ®VI 
KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNYÉT MÖDOSlTÖ ÉS 

KIEGÉSZÍTŐ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ
NYILVÁNÍTÁSÁRÓL I

A Szerb Szocialista Köztársaság 1970. évi költség- 
vetési törvényének kiegészítéséről és módosításáról 
szóló törvényt, amelyet a Szierb Szocialista Köztársa
ság Szkupstinája a Köztársasági Tanács 1970. decem
ber 10-én és a Politikai-Szjervezési Tanács 1970. de
cember 10-én tartott ülésén elfogadott, ezzel érvé
nyessé nyilvánítom.

KSZ 136. szám 
Belgrád, 1970. december 10.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG 1970. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNYÉT KIEGÉSZÍTŐ 

ÉS MÓDOSÍTÓ

T Ö R V É N Y

1. szakasz
A Szerb Szocialista Köztársaság 1970. évi költség

vetési törvénye (SZSZK 4/70 Hiv. Közi.) %. szakaszá-*



nak 1. bekezdésében az „1,496.710.000” helyébe 
„1,546.060.000” összeg lép.

" — Az 1. pontban az „531,660.000” összeg „553,210.000” 
összeggel helyettesítendő.

— A 2. pontban a „369,335.030” helyébe „383,135.030” 
összeg kerül.

— A 4. pontban a „198,000.000” helyébe „212,000.000” 
összeg lép.

Az 1. bekezdés után két új, 2. és 3. bekezdés kerül, 
amely így hangzik:

„A  jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt bevéte
lek magukban foglalják az 1970. évi költségvetési be
vétel megvalósított részének külön tartalékba való 
kötelező lekülönítéséről szóló törvény (JSZSZK 32/*70 
sz. Hiv. Lap) rendelkezéseinek alapján lekülönített
15,500.000 dinárt kitevő eszközöket is.

A jelen szakasz 2. bekezdésében felsorolt bevéte
lekből 3,100.000 dinár a jelen törvény értelmében osz
tandó el, a fennmaradt 12,400.000 dinárt kitevő ösz- 
szeget pedig 1971. május 1-étől kezdődőleg a követ
kezőképpen kell elosztani: 11,500.000 dinárt a Tovar- 
nik—Presevo magisztrális vasúti pálya korszerűsíté
sére, 900.000 dinárt pedig az egyetemi hallgatók élet- 
színvonalának feljavítására” .

A 4. bekezdéssé változott 2, bekezdésben az 
„1.493,372.500” összeg helyébe „1.529,926.430” összeg 
kerül.

Az 5. bekezdésre változott 3. bekezdésben a 
„3,357.500” összeg helyébe „3,733.570” összeg lép.

2. szakasz
A 2. szakasz 1. bekezdésének 5. pontjában az a) al

pont alatti „9,392.600” helyébe „10.081.600” , a b) alpont 
alatti „6,130.400” helyébe „6,249.000” és a c) alpont 
alatti „30,230.970” összeg helyébe „29,423.370” kerül.

3. szakasz
A 3. szakasz 1. bekezdésében az „531,660.000” , ösz- 

szeg „553,210.000” és a „369,335.030” összeg „383,135.030” 
összeggel helyettesítendő.

A 2. bekezdésben a „198,000.000” helyébe 
„212,000.000” összeg kerül.

4. szakasz
A 12. szakasz 1. bekezdésében a „124” után „128b”, 

a „195” után „196a” és a „231” után „231a” kerül.

6. szakasz
A 22. szakasz 1. bekezdésében: „az 1970 évben a 

köztársasági járulékokról és adókról szóló törvény 6. 
szakaszának rendelkezései szerint megvalósult eszkö
zökből előlegként megilleti a községeket” kifejezés „a 
községeket megilleti” szöveggel helyettesítendő.

A 2. bekezdésben az „előlegként” szó törlendő.
A 3. és 4. bekezdés törlendő.
Az 5. bekezdés 3. bekezdésre változik és a követ

kezőképpen módosul:
„A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében felsorolt 

eszközöket a Köztársasági Pénzügyi Titkárság utalja 
ki”.

7. szakasz
Az 1970 évi köztársasági költségvetés 24. szakaszá

ban, amely szabályozza a bevételek általános megosz
lását és a bevételi mérleget, az „I. Köztársasági költ
ségvetés bevételi mérlege” című fejezet a következő 
szövegre módosul:

„I. A KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉ
TELEINEK MÉRLEGE

Költséghely« 
rendi szám 

Bevételi Bevételi 
ágazat alágazat B E V É T E L E K

ö s s z e g
Bevételi
alágazat

Bevételi
ágazat

I. BEVÉTELNEM 
Járulékok

l í  A  munkaviszonyból eredő személyi
jövedelem utáni járulék 

H í  — a munkaviszonyból eredő személyi
jövedelem utáni járulék 79,560.000

112 — a munkaviszonyból eredő személyi
jövedelem utáni szövetségi járulékban
való részvétel 212,000.000 291,560.000

12 A mezőgazdasági tevékenységből eredő
személyi jövedelem utáni járulék 34,500.000

13 A magán kisipari és más gazdasági 
tevékenységből eredő személyi jövedelem
utáni járulék 2,508.000

14 Az önálló értelmiségi tevékenységből
eredő személyi jövedelem utáni járulék 192.000

15 Szerzői jogból, találmányokból és műszaki 
fejlesztésből eredő személyi jövedelem
utáni járulék 12,000.000

16 A közös fogyasztási eszközök utáni
járulék __________18,000.000
1. BEVÉTELNEM ÖSSZESEN
Járulékok_________________________________________________________________________ 358,760.000
2. BEVÉTELNEM
Adók

21 Forgalmi adó
211 Köztársasági kiskereskedelmi

forgalmi adó 209,150.000
214 A szövetségi kiskereskedelmi forgalmi

adóban való részvétel 466,360.000 _____  675,510.000



29 A közúti motoros-teherjárművek,
pótkocsik, kombi-járművek, valamint 
más teher- és áruszállító járművek
utáni adó 5,300.000
2. BEVÉTELNEM ÖSSZESEN
Adók_____________________________________________________________________________680,810.000
3. BEVÉTELNEM 
Illetékek

33 Bírósági illetékek készpénzben ________ 100,000.000
3. BEVÉTELNEM ÖSSZESEN
Illetékek__________________________________________________________________________100,000.000
6. BEVÉTELNEM
A szervek bevételei és egyéb bevételek

61 A szervek bevételei 730.000
62 Egyéb különféle bevételek __________ 8,045.030

6. BEVÉTELNEM ÖSSZESEN
A szervek bevételei és egyéb bevételek____________________________________________ 8,775.030
7. BEVÉTELNEM 
Póteszközök

71 Általános póteszközök
712 Általános póteszközök a SZSZK-nak 346,961.000

Koszovó SZAT számára
72 722 Rendeltetési póteszközök a SZSZK

számára a belügyi szolgálat
finanszírozására ____ 45,753.970_392,714.970
7. BEVÉTELNEM ÖSSZESEN
Póteszközök__________________________________________________ 392,714.970
9. BEVÉTELNEM 
Átvitt eszközök

81 Az előző évi költségvetés bevételi többlete __________ 5,000.000
9. BEVÉTELNEM ÖSSZESEN
Átvitt eszközök__________________ 5,000.000
MEGOSZLÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖK
ÖSSZESEN (1—9 bevételnem) 1,546,060.000

A „II. Bevételek elosztása” című fejezetben a kö
vetkező módosítások eszközlendők:

1. A 01-2 megoszlási csoportban a 01-2-2 megosz
lási alcsoportban az „5,100.000” összeg „8,200.000” ösz- 
szeggel helyettesítendő;

2. A 04-2 megoszlási csoportban a 04-2-2 megosz
lási alcsoportban a „140,741.600” helyébe „149,687.500” 
összeg lép;

3. A 05-2 megoszlási csoportban a 05-2-2 megosz
lási alcsoportban a „76,788.500” összeg helyébe 
„81,772.600” összeg kerül;

4. A 07-2 megoszlási csoport 07-2-1 megoszlási al
csoportjának 1. bekezdésében a „159,892.400” helyébe 
„163,430.300” és a 2. bekezdésben a „13,329.400” he
lyébe „12,006.300” , a 07-2-2 megoszlási alcsoportban a 
„112,591.800” helyébe „108,578.830” összeg lép;

5. A 10-22 megoszlási csoport 10-22-11 megoszlási 
alcsoportjában a „9,392.600” - összeg „10,081.600” ősz- 
szeggel a 10-22-12 alcsoportban pedig a „6,130.400” ösz- 
szeg „6,249.000” összegre változik;

6. A 13-2 megoszlási csoportban a „17,093.800” ösz- 
szeg helyébe „17,578.300” összeg kerül;

7. A 14-2 megoszlási csoport 14-2-21 megoszlási al
csoportjában a „27,013.800” összeg „27,043.800” összeg
gel helyettesítendő;

8. A 15-2 megoszlási csoport 15-2-21 megoszlási al
csoportjában az „5,402.000” helyébe „25,402.000” ösz- 
szeg lép;

9. A 19-2 megoszlási csoportban a „3,357.500” ösz- 
szeg „3,733.570” összeggel helyettesítendő;

10. A 19-2 megoszlási csoport után egy új követ
kezőképpen hangzó bekezdés kerül; „A jelen törvény

1. szakaszának 2. bekezdésében említett külön tarta
lék 12,400.000” ;

11. A fejezet rekapitulálásában a „megoszlott és 
meg nem oszlott bevételek (01-19 alaprendeltetés) ösz- 
szesen 1,496,710.000” a következő szövegre változik:

„Megoszlott és meg nem oszlott bevételek (1—19 
alaprendeltetés és külön tartalék) 1,546.060.000”.

8. szakasz
A 25. szakaszban a külön részben a következő mó

dosítások és kiegészítések eszközlendők:
1. A „962,952.000” helyébe „999,902.000” összeg 

kerül.
2. A Szerb Szocialista Köztársaság című 1. költség

helyrendnek a Térítmény a köztársasági képviselők
nek, funkcionáriusoknak és szakértőknek a bizottsá
gokban és más szkupstinai testületekben kifejtett 
munkáért című 3. rovatrendben a „12,033.900” összeg 
helyébe „12,460.590” a szkupstinai anyag és közlemé
nyek kidolgozási költségei című 6. számú rovatrend
ben a „992.000” összeg helyébe „1,022.000” összeg^ az 
időszakos és túlórái munka utáni térítmény című 8. 
rovatrendben a „265.000” helyébe „315.000” , az anyag 
sokszorosításának kiadásai című 10. rovatrendben a 
„301.000” helyébe „371.000” és a Köztársasági Szkups- 
tina és a Köztársasági Végrehajtó Tanács szükségle
teivel kapcsolatos reprezentáció és protokol című 11. 
rovatrendben a „600.000” összeg helyébe „650.000” ösz- 
szeg kerül.

3. A Köztársasági Végrehajtó Tanács című 2. költ
séghelyrendnek a Tanács funkcionáriusáinak útikölt
ségei és egyéb kiadásai a Tanács szükségleteivel kap



csolatos hivatalos utazásokra című 27. rovatrendben 
a „480.000 összeg helyébe „600.000” , a Köztársasági 
Szkupstina és a Köztársasági Végrehajtó Tanács szük
ségleteire szolgáló gépjárművek karbantartására és 
használatára című 34. rovatrendben, a „341.000” ösz- 
szeg helyébe „421.000” összeg lép.

4. A Szerb Alkotmányvédő Bíróság című 3. költség
helyrendben a Bíróság tagjainak személyi jövedelme 
című 44. rovatrendben a „872.600” összeg „904.100” 
összeggel helyettesítendő.

5. A Köztársasági Belügyi Titkárság című 4. költ
séghelyrendben a Titkárságnak a Köztársasági Szkups
tina által kinevezett funkcionáriusai személyi jöve
delme és útiköltségei című 53. rovatrend a) alpontjá
ban a „143.300” összeg helyébe „148.800” összeg kerül.

6. A Köztársasági Népvédeimi Titkárság című 5. 
költséghélyreindnek a Titkárság rendes tevékenységére 
című 63. rovatrendjében az „1,171.200” helyébe 
„1,201.680” összeg kerül.

7. A Köztársasági Népvédelmi Törzskar című 6. 
költséghelyrendnek a Törzskar rendes tevékenységére 
című 71. rovatrendjében a „634.200” összeg helyébe 
„668.520” összeg kerül.

8. A Köztársasági Igazság- és Általánosügyi Tit
kárság című 7. költséghelyrend 77. rovatrendje után 
egy új rovatrend következik, amely így hangzik: „77a. 
rovatrend — a köztársasági szervek dolgozói személyi 
jövedelmének egybehangolására 2,200.000” a Köztársa
sági Szkupstina által kinevezett funkcionáriusok sze
mélyi jövedelmére és útiköltségeire című 79. rovat- 
rendben az a) pont alatti „143.300” összeg helyébe 
„148.630”, a bírósági eljárás alatt lévő személyek szál
lítási költségeire című 80. rovatrendben a „232.000” ’ 
helyébe „282.000” , a Nemzetközi jogsegély kiadásai cí
mű 81. rovatrendben a „2.700” helyébe „3.700” , az In
dokolatlanul elítélt személyek térítményére című 82. 
rovatrendben a „120.000” helyébe „170.000” és a Vizs
gálati fogságban lévők eltartási költségeiben való rész
vétel című 85. rovatrendben, a „3,105.600” helyébe 
„3,605.600” kerül.

9. A Köztársasági Művelődés-, Tudomány- és Kul- 
ítúrügyi Titkárság című 8. költséghelyrendben a kö
vetkező módosítások eszközlendők: a 89. rovatrendben 
a b) alrovatrend után egy új, c) alrovatrend követ
kezik, amely így hangzik: ,,c) Az egyetemi hallgatók 
életszínvonalának feljavítására 3,100.000” , a Titkár
ságnak a Köztársasági Szkupstina által kinevezett 
funkcionáriusai személyi jövedelme és útiköltsége cí
mű 95. rovatrendben az a) pont alatti „143.300” ösz- 
szeg „148.630” , a Tudományos tevékenységeket koordi
náló megszüntetett Köztársasági Tanács be nem osz
tott dolgozóinak című 96. rovatrendben a „174.400” ösz- 
szeg „160.900” , a nemzetközi kapcsolatok és együtt
működés a kultúra, művelődés és tudomány terén 
című 99. rovatrendben a „952.700” összeg „1,152.700” 
összeggel helyettesítendő, a 100. rovatrend után há
rom új, következőképpen hangzó rovatrend kerül: 
„100a. A Pályaválasztási Tevékenységet Koordináló 
Tanács kiadásaira 20.000”, „100b. Térítmény a köztár
sasági szervek általános szolgálatai igazgatóságának a 
pedagógiai intézet és egyéb tanügyi szervezetek elhe
lyezéséért a Nemanya utca 26. számú épületében 
273.750” és „100c. A gazdasági banknak nyújtott sza
vatolással kapcsolatos kiadások a Nemzeti Könyvtár 
épületének felépítését illetően — térítmény 1970-es 
évre és az 1967—69 közötti időszakból eredő kötele
zettségek teljesítésére 354.980” .

10. A Köztársasági Egészségügyi és Népjólétpditi- 
kai Titkárság című 9. költséghelyrendben a következő 
módosítások eszközlendők: A rokkantsági- és gyermek
pótlék című 104. rovatrendben a „128,849.600” helyébe 
„137.765.500” , a vakok—• a háború polgári áldozatai — 
megsegélyezésére című 106. rovatrendben a „884.000” 
helyébe „914.000” , a rokkantak egészségügyi védelmére 
című 107. rovatrendben a „66,970.400” helyébe 
„71,604.500” , a Térítmény az egészségügyi intézmények
nek a pszichiátriai intézményekben elhelyezett bete
gek gyógykezeléséért című 109. rovatrendben a

„3,302.600” helyébe „3,602.600” , az Idegen állampolgá
rok hazánkban való gyógykezelési költségei című 111. 
rovatrendben a „300.000” helyébe „350.000”, a Tit
kárságnak a Köztársasági Szkupstina által kinevezett 
funkcionáriusai személyi jövedelme és útiköltsége cí
mű 115. rovatrendben az a) pont alatti „143.300” 
helyébe „148.630” összeg lép, a 115. rovatrend utáa 
pedig egy új, következőképpen hangzó 115a. rovat
rend kerül: „115a. A  rokkantsági pótlékról szóló vég
zések felülvizsgálatával kapcsolatos kiadások 300.000”.

11. A Köztársasági Pénzügyi Titkárság című 10. 
költséghelyrendben a következő módosítások eszköz
lendők: a Szervek engedélyezett de be nem töltött 
munkahelyei című 119. rovatrend b) pontjában a 
„4,221.900” helyébe „2.921.900” , ugyanazon rovatrend
d) pontjában a belügyi szolgálat új dolgozóinak fel
vételére „3,870.000” helyébe „3,846.900”, a Titkárság
nak a Köztársasági Szkupstina által kinevezett funk
cionáriusai személyi jövedelme és útiköltsége című 
121. rovatrendben az a) pont alatti „143.300” helyébe 
„148.830” a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos 
bankszolgálatok utáni térítmények című 122. rovat
rendben a „200.000” helyébe „1,800.000” , a köztársasági 
előírások szerinti utazási kedvezmények térítménye 
című 126. rovatrendben a „12,000.000” helyébe 
„4,800.000”, a gyermekek és ifjak csoportos utazási 
kedvezménye utáni térítmény című 127. rovatrendben 
a „6,000.000” helyébe „2,900.000” , a megszüntetett járá
sok kötelezettségeinek kielégítésére című 128. rovat
rendben a „250.000” helyébe „1,450.000” összeg kerül. 
A 128. rovatrend után két új következőiképpen hangzó 
rovatrend kerül: „128a A Tito Marsai utca 16. szám 
alatti Gazdaságtudományi Intézet helyiségeinek hasz
nálatáért — a megszüntetett szervek irattári anyagá
nak elhelyezésére és a Szerb Állami Irattár részéről 
való átvételére 58.240” és „128b A Köztársaság 1971— 
1975 közötti időszakra vonatkozó mérlegtervezet kidol
gozására és a tartományok és Föderáció funkcióinak el
határolásával kapcsolatos ügyek megnövekedett terje
delmére 80.000”. Rendeltetés szerinti póteszközök Vaj
daság SZAT számára a belügyi szolgálat finanszíro
zására című 130. rovatrendben a „9,392.600” helyébe 
„10,081.600”, a Rendeltetés szerinti póteszközök Ko
szovó SZAT számára a belügyi szolgálat finanszíro
zására című 131. számú rovatrendben a „6,130.400” 
helyébe „6,i249.000” és A folyó költségvetési tartalékok 
előre nem látott vagy nem eléggé előrelátott kiadá
sok című 134. rovatrendben a „3,337.500” összeg he
lyébe „3,733.570” összeg kerül.

12. A Köztársasági öazdaságügyi Titkárság című
11. költséghelyrendben a következő módosítások esz
közlendők: A Köztársasági Szkupstina által kinevezett 
funkcionáriusok személyi jövedelme és útiköltsége 
című 137. rovatrendben az a) pont alatti „143.300” he
lyébe „148.630”, ugyanazon rovatrend b) pont alatti 
„58.100” helyébe „68.100” , a révkapitányság motor
csónakjainak karbantartására, üzemi és kenőanyagnak 
című 141. rovatrendben az „51.400” helyébe „71.700” 
kerül. A 149. rovatrend után egy új következőképpen 
hangzó rovatrend kerül: „149a a Köztársaság részvé
tele a Tovamik—Presevo magisztrális vasúti pálya 
korszerűsítésében 20,000.000” .

13. A Köztársasági Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 
Vízgazdálkodási Titkárság című 12. költséghelyrend
ben a 15. rovatrend törlendő, az elejtett farkasok 
utáni térítmény című 157. rovatrendben a „36.200” he
lyébe „26.200” kerül, a 161. rovatrend törlendő, az új 
„térítmény a köztársasági szerveknek a mezőgazda- 
sági termékek minőségi ellenőrzéséért és vizsgálatá
ért” című 161. új rovatrendben 40.000.

14. A Köztársasági Városfejlesztési, Lakás- és Kom
munálisügyi Titkárság című 13. költséghelyrendbep a 
Titkárságnak a Köztársasági Szkupstina által kineve
zett funkcionáriusai személyi jövedelme és útiköltsé
ge című 165. rovatrendben az a) pont alatti ,1*143.300” 
helyébe „148.710” kerül.

15. A Köztársasági Munkaügyi Titkárság című 14. 
költséghelyrendben a Titkárságnak a Köztársasági



Szkupstina által kinevezett funkcionáriusai személyi 
jövedelme és útiköltsége elnevezésű 174. rovatrendben 
az a) pont alatti „143.300” helyébe „148.630” összeg 
kerül.

16. A Köztársasági Tájékoztatásügyi Titkárság cí
mű 15. költséghelyrendben, a Köztársasági Szkupstina 
által kinevezett funkcionáriusok személyi jövedelme 
és útiköltsége elnevezésű 179. rovatrendben az a) pont 
alatti „78.500” helyébe „121.550”, ugyanazon rovat- 
rend b) pontja alatti „24.500” helyébe „42.870” összeg 
kerül.

17. A Köztársasági Árigazgatóság című 17. költség
helyrendben, a Köztársasági Szkupstina által kineve
zett funkcionáriusok személyi jövedelme és útiköltsége 
elnevezésű 190. rovatrendben az a) pont alatti „70.400” 
összeg „104.510” , a b) pont alatti „24.500” összeg pe
dig „43.700” összegre változik.

18. A Köztársasági Társadalmi Tervintézet című 
18. költséghelyrendben, az Intézetnek a Köztársasági 
Szkupstina által kinevezett funkcionáriusai személyi 
jövedelme és útiköltsége elnevezésű 194. rovatrendben 
az a) pont alatti „143.300” helyébe „156.300” , a b) pont 
alatti „42.500” helyébe pedig „50.500” összeg kerül. A 
196. roVatrend után egy új rovatrend következik, 
amely így hangzik: „196a — Rendkívüli kiadások a 
Szerb Szocialista Köztársaság 1971—1975. közötti tár
sadalmi-gazdasági fejlődésére vonatkozó terv vázlatá
nak kidolgozására 100.000”.

19. A Köztársasági Statisztikai Intézet című 19. 
költséghelyrendben, a Kraljevoi Statisztikai Intézet 
rendes tevékenységére elnevezésű 206. rovatrendben 
a „444.400” összeg helyébe „450.900” összeg kerül.

20. A Hidrometeorológiai Intézet elnevezésű 21. 
költséghelyrendben, az Intézet rendes tevékenységére 
elnevezésű 222. rovatrendben a „7,207.100” helyébe 
„8,004.700” kerül.

21. A  Köztársasági szervek általános szolgálatainak 
igazgatósága című 24. költséghelyrend 231. rovatrendje 
után a következő szövegű új rovatrend kerül: „231a 
— Az együttes gondnoki hivatal működésére, — a 
szerv dologi eszközeinek és egyéb irodai felszerelésé
nek szükségletére 200.000” .

22. A Szerb Legfelsőbb Bíróság című 22. költség- 
helyrendben a Bíróság rendes ténykedésére elneve
zésű 233. rovatrendben a „4,996.500” helyébe „5,161.580” , 
a Bíróságnak a Köztársasági Szkupstina által kineve
zett funkcionáriusai személyi jövedelme és útiköltsége 
elnevezésű 235. rovatrendben — a személyi jövedel
mekre „78.700” helyébe „81.570” összeg, az esküdt- 
bírák térítménye elnevezésű 236. rovatrendben a 
„3.000” helyébe „1.000” és az eljárási költségek elne
vezésű 237. rovatrendben a „4.000” helyébe „6.000” 
kerül.

23. A Belgrádi Felső Gazdasági Bíróság című 26. 
költséghelyrendben, a Bíróság rendes tevékenységére 
vonatkozó 238. rovatrendben az „1,652.200” helyébe 
„1,721.950” , a Bíróságnak a Köztársasági Szkupstina 
által kinevezett funkcionáriusai személyi jövedelmére 
és útiköltségére vonatkozó 240. rovatrendben az a) 
pont alatti „78.700” helyébe „81.570” , ugyanazon ro
vatrendben a b) pont alatti „24.500” helyébe „19.500” 
és az esküdtbírák térítményére vonatkozó 241. rovat
rendben a „125.000” helyébe „200.000” kerül.

24. A Vranjei Kerületi Bíróság című 29. költség- 
helyrendben az egyéb külön rendeltetésekre vonatkozó 
275. rovatrendben a „147.000” helyébe „167.000” lép.

25. A Kragujevaci Kerületi Bíróság című 31. költ
séghelyrendben a Bíróság rendes tevékenységére vo- 
hatkozó 279. rovatrendben az „1,035.200” helyébe 
„1,075.200” kerül.

26. A Kraljevoi Kerületi Bíróság című 32. költség-

28. A Kerületi Bíróság Negotin című 35. költség
helyrendben az egyéb külön rendeltetésekre vonat
kozó 293. rovatrendben a „120.000” helyébe „150.000” 
kerül.

29. A Požarevaci Kerületi Bíróság című 39. költ
séghelyrendben, a bíróság rendes tevékenységére vo
natkozó 305. rovatrendben az „1,386.700” helyébe 
„1,388.700” , az egyéb külön rendeltetésekről szóló 307. 
rovatrendben pedig a „240.300” helyébe „280.300” ke
rül.

30. A Smederevói Kerületi Bíróság című 42. költ
séghelyrendben, az egyéb külön rendeltetésekre vo
natkozó 316. rovatrendben a „214.000” helyébe 
„254.000” összeg lép.

31. A Titovo Užice-i Kerületi Bíróság című 43. 
költséghelyrendben, az egyéb külön rendeltetésekre 
vonatkozó 319. rovatrendben a „188.00”. helyébe 
„208.000” kerül és a 07 alaprendeltetés összesen kife
jezés után „014. alaprendeltetés — dazdaságon kívüli 
beruházásod” majd egy következő új rovatrend ikta
tandó be: „319a — felszerelés beszerzésére 12.000” .

32. A Šabaci Kerületi Bíróság című 45. költséghely
rendben az egyéb külön rendeltetésekre Vonatkozó 
325. rovatrendben a „245.000” helyébe „285.000” lép.

33. A Kragujevaci Kerületi Gazdasági Bíróság cí
mű 47. költséghelyrendben, a Bíróság rendes tevé
kenységére vonatkozó 329. rovatrendben az „1,536.500’’ 
összeg „1,566.500” összeggel, az egyéb külön rendelte
tésekre vonatkozó 331. rovatrendben a „20.000” összeg 
„30.000” összeggel helyettesítendő.

34. A Niši Kerületi Gazdasági Bíróság című 48. 
költséghelyrendben, a Bíróság rendes tevékenységére 
vonatkozó 332. rovatrendben az „1,178.100” helyébe 
„1,208.100” , az egyéb külön rendeltetésekre vonatkozó 
334. rovatrendben pedig a „22.600” helyébe „42.600” 
kerül.

35. A Požarevaci Kerületi Gazdasági Bíróság című 
49. költséghelyrendben, a Bíróság rendes tevékenysé
gére vonatkozó 335. rovatrendben az „572.400” helyébe 
„598.400”, az egyéb külön rendeltetésekre vonatkozó 
337. rovatrendben pedig a „10.000” helyébe „13.500” 
kerül.

36. A Titovo Užice-i Kerületi Gazdasági Bíróság 
című 50. költséghelyrendben, a Bíróság rendes tevé
kenységére vonatkozó 338. rovatrendben az „536.800” 
helyébe „551.800” , az egyéb külön rendeltetésekre vo
natkozó 340. rovatrendben pedig a „4.800” helyébe 
„17.870” lép.

37. A Köztársasági Közvádlóság című 51. költség
helyrendben, a Közvádlóság rendes tevékenységére 
vonatkozó 341. rovatrendben az „1,692.200” helyébe 
„1,766.670” , a Közvádlóságriak a Köztársasági Szkups
tina által kinevezett funkcionáriusai személyi jöve
delme és útiköltségére vonatkozó 343. rovatrendben az 
a) pont alatti „78.700” helyébe „81.570” kerül.

38. A Válj evői Kerületi Közvádlóság című 52. költ
séghelyrendben, az egyéb külön rendeltetésekre vo
natkozó 346. rovatrendben a „2.400” helyébe „12.000” 
kerül.

39. A Zaječari Kerületi Közvádlóság című 54. költ
séghelyrendben, az egyéb külön rendeltetésekre vo
natkozó 352. rovatrendben a „204.000” helyébe „3.000” 
kerül.

40. A Kragujevaci Kerületi Közvádlóság című 55. 
költséghélyrendben, a Közvádlóság rendes tevékeny
ségére vonatkozó 353. rovatrendben a „392.600” helyé
be „399.400”, az egyéb külön rendeltetésekre vonat
kozó 355. rovatrendben pedig a „2.000” helyébe 
„3.000” kerül.

41. A Kruševaci Kerületi Közvádlóság című 57.
tewdhem, a. toilcm rendeltetésekre vonatkozó
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helyrendben a 07. alaprendeltetés összesen után, a kö
vetkező szöveg kerül: „14. Alaprendeltetés — Gazda
ságon kívüli beruházások”, valamint egy új: „290a 
rovatrend — felszerelések beszerzése 6.000” .

cVeiwl '5A.42. A Leskovaci Kerületi K.özváöVóskg 
költséghelyrendben, az egyéb külön rendeltetésekre 
vonatkozó 364. rovatrendben a „3.000 helyebe „7.000 
kerül.



43. A Növi Pazar-i Kerületi Közvádlóság című 61. 
költséghelyrendben, az egyéb külön rendeltetésekre 
vonatkozó 373. rovatrend b) pontja alatti „1.500” he
lyébe „3.500” kerül.

44. A Prokupljei Kerületi Közvádlóság című 64. 
költséghelyrendben, az egyéb külön rendeltetésekre 
vonatkozó 383. rovatrendben az „1.400” összeg „2.800” 
összeggel helyettesítendő.

45. A Svetozarevoi Kerületi Közvádlóság című 65. 
költséghelyrendben, az egyéb külön rendeltetésekre 
vonatkozó 386. rovatrendben a „3.400” helyébe „10.000” 
lép.

46. A Titovo Uzice-i Kerületi Közvádlóság című 67. 
költséghelyrendben, az egyéb külön rendeltetésekre 
vonatkozó 392. rovatrendben az „1.600” helyébe „8.600'' 
kerül.

47. A Sabaci Kerületi Közvádlóság című 69. költ
séghelyrendben, az egyéb külön rendeltetésekre vonat
kozó 392. rovatrendben az „1.600” helyébe „8.600” ke
rül.

48. A Szerb Közvagyonjogú Ügyészség című 70. költ
séghelyrendben, a közvagyonjogi ügyészség rendes te
vékenységére vonatkozó 399. rovatrendben a „628.700” 
helyébe „638.600” , a közvagyonjogi ügyészségnek a 
Köztársasági Szkupstina által kinevezett funkcioná
riusai személyi jövedelmére és útiköltségeire vonatko
zó 401. rovatrendben az a) pont alatti „78.700” helyébe 
„81.570” és a b) pont alatti „24.500” helyébe „16.500” 
kerül.

49. A Valjevói Büntető-Javító Intézet című 71. 
költséghelyrendben, az egyéb külön rendeltetésekre 
vonatkozó 405. rovatrendben a „931.000” helyébe
1,101.000” kerül, a 07. alaprendeltetés összesen kifeje

zés után „14. alaprendeltetés — gazdaságon kívüli be
ruházások” majd „405 a — felszerelések berendezése
12.000 rovatrend kerül.

50. A Társadalmi-politikai szervezetek és a polgá
rok egyesületei tevékenysége című 73. költséghelyrend- 
ben, a Szerbiai Népi Technika Köztársasági Tanácsára 
vonatkozó 416. rovatrendben a „301.500” helyébe 
„401.500” , a Gorán mozgalom Köztársasági Bizottsá
gára vonatkozó 420. rovatrendben pedig az „517.000” 
„617.000” -re, a Szerbiai Tűzoltó Szövetségre vonatkozó 
421. rovatrendben pedig a „80.400” összeg „110.400” 
összegre változik, a Szociális Egyesületek és szövetsé
gekre vonatkozó 431. rovatrendben pedig a „300.700” 
helyébe „585. 200” kerül.

9. szakasz
A 25. szakasz után egy új 25 a. szakasz következik, 

amely így hangzik:

„25 a. szakasz
összhangban a jelen törvény 24. és 25. szakaszai

ban eszközölt változásokkal, megfelelő módosítások 
eszközlendők az illető költséghelyrendnek a rendelte
tésekre és a rekapitulálásra vonatkozó összegeiben.”

10. szakasz
A 31. szakasz 1. bekezdésében a „rovatrend” után 

„77 — a) és rovatrend” kerül.

11. szakasz
A 32. szakasz után egy új következő szövegű 32 a. 

szakasz iktatandó be:

„32 a. szakasz
A köztársasági bevételek azon igénylőinek, akik 

számára az eszközöket az említett bevételekből a je
len törvénnyel és egyéb köztársasági előírásokkal elő
írt részesedési kulc3 szerint különítik le, 1970-re vo
natkozóan kivételesen lekülönítik az eszközöket a je
len törvény 24. szakaszában meghatározott összeg ma
gasságáig.”

12. szakasz
A 35. szakasz után egy új 35 a. szakasz következik, 

amely így hangzik:

„35 a. szakasz
A Köztársasági Végrehajtó Tanács felhatalmazást 

kap, hogy 1970. folyamán engedélyezheti a társadalmi
politikai közösségeknek külön tartalékeszközeik 
igénybevételét, illetve csökkentheti az 1970. évi költ
ségvetés bevételei egy részének a külön tartalékba 
való kötelező lekülönítést szabályozó törvény 9. illetvs
5. szakaszában előírt kötelezően lekülönítendő eszkö
zök összegét.”

13. szakasz
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság Hi

vatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon lép 
hatályba.
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