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

4. szakasz
A 6. szakasz a következőképpen módosul:
,,E törvény 5a. szakaszából eredő jogokat, a bizto

sítottak és családtagjaik a rokkantsági-biztosításról 
szóló alaptörvényben és a nyugdíjalaptörvényben meg
határozott módon és feltételek mellett szerzik, ameny* 
nyiben e törvény nem rendelkezik eltérően.”

ELNÖKI REN^ELETET

A MAGANKISIPAROSOK ÉS MAGÁNVENDÉGLÁ- 
TÖK ROKKANTSÁGI ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSÁ
RÓL SZOLÖ TÖRVÉNYT MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍ
TŐ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A magániparosok és magánvendéglátók rokkantsági 
és nyugdíjbiztosításáról szóló törvényt módosító és ki
egészítő törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztár
saság Szkupstinája a Köztársasági Tanács 1970. decem
ber 28-án és a Népjóléti-Egészségügyi Tanács 1970. de
cember 28-án tartott ülésén elfogadott, ezzel érvényes
sé nyilvánítom.

KSZ 148. szám
Belgrád, 1970. december 28.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A MAGANKISIPAROSOK ÉS MAGÁNVENDÉGLÁ- 
TÖK ROKKANTSÁGI ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSÁ

RÓL SZŐLŐ TÖRVÉNYT MÖDOSÍTŐ 
ÉS KIEGÉSZÍTŐ

T Ö R V É N Y

1. szakasz
A magániparosok és magánvendéglátók rokkantsá

gi* és nyugdíjbiztosításáról szóló törvény (SZSZK 
11/68. és 53/69. sz. Hiv. Közi.) 2. szakaszának, végén a 
pont helyébe vessző, és a következő szavak kerülnek: 
„a jogok és kötelességek önpénzelése és kölcsönös füg
gősége".

2. szakasz
A 3. szakaszban az „autonóm tartományok” után 

pont kerül, a további szavak pedig törlendők.

3. szakasz
Az 5. szakasz után az 5a. és az 5b. szakasz követ

kezik és így hangzik:

5b. szakasz
A közösség közgyűlése, alapszabályzattal vagy más 

általános aktussal, önkéntes rokkantsági- és nyugdíj- 
biztosítást vezethet be."

5. szakasz
A 9. szakasz a következőképpen módosul:
„A közösség alapszabályzata és más általános ak

tusa, a törvénnyel összhangban, megszabja a biztosí
tottak és a közösség jogait és kötelességeit és megha
tározza a közösség szervének szervezését és munká
ját.

A közösség szakszolgálatának igazgatói munkahelyé
re, valamint a szervezeti egységek vezetői munkahe
lyeire csak főiskolai végzettségű dolgozókat nevez
hetnek ki, illetve vehetnek fel. Az ezen munkahelyre 
szükséges főiskolai végzettség válfaját és szaktagoza
tát, valamint a többi munkahelyre szükséges isko
lai végzettség fokát, a közösség általános aktusa álla
pítja meg.”

6. szakasz
A 14. szakasz a következőképpen módosul:
„A biztosított jellege az önálló kisipari, illetve ön

álló vendéglátóipari tevékenység végzésének napjával 
kezdődik és ennek megszűnéséig tart” .

7. szaTcasz
A 15. szakasz a következőképpen módosul:
„A biztosított, illetve a kisiparos vagy a vendég

lős özvegye, a biztosított jellegét a szakmunkavezető ál
tali üzletvezetés folytatása napján szerzi meg.”

8. szakasz
A 16. szakasz a következőképpen módosul:
„A biztosított munkakorába beszámítódik: *
1. A munkakorba a rokkantsági biztosításról szóló 

alaptörvény, a nyugdíjalaptörvény és e törvény ren
delkezései alapján elismert munkakor és

2. Az 1964. december 31-ig, de legfeljebb 10 évig 
önálló tevékenység végzésében töltött idő.

Kivételesen a biztosítottnak — 60 évnél idősebb fér
finek és az 55 évnél idősebb nőnek — munkakorába 
beszámítandó az 1964. december 31-ig végzett önálló 
tevékenységből annyi idő, amennyi az öregségi nyug
díjjogosultság megszerzéséhez szükséges (20 éves mun
kakorral), de legfeljebb 15 évet.”

9. szakasz
A 18. szakasz a következőképpen módosul:
„A biztosított, illetve a kisiparos vagy a vendég

lős özvegyének, aki szakmunkavezető által vagy ön
állóan folytatja az üzlet vezetését, a biztosításra szük
séges' munkakorába beszámítanak a _ meghalt bizto
sított, illetve kisiparos vagy vendéglátó munkakorá
ból' annyit, amennyi a törvény 20. szakaszának 2. be
kezdésében előírt feltételek szerint, az öregségi nyug
díj jogosultságára szükséges” .

10. szakasz
A 19. szakasz a következőképpen módosul:
„A biztosított munkakorába beszámítódik az önálló 

tevékenység végzésének törvénnyel összhangban törté
nő ideiglenes megszakítása, ha erre az időre befizetett 
minden esedékes járulékot”.

„5a. szakasz
A biztosítottak és családtagjaik e törvény alap

ján:
— öregségi nyugdíjjogosultságot,
— rokkantsági nyugdíjjogosultságot és
— családi nyugdíjjogosultságot 

szereznek
' A közösség közgyűlésének alapszabályzata, vagy 

más általános aktusa, a biztosítottaknak más, rokkant
sági- és nyugdíjbiztosításból eredő jogokat: is megálla
píthat.



11. szakasz
A 20. szakasz 3. bekezdése törlendő, az eddigi 4. be

kezdés pedig 3. bekezdéssé válik.

12. szakasz -
A 21. szakasz: „rokkantságnak” és „rokkantságiak” 

szavai törlendők.

13. szakasz
A 25. szakasz a következőképpen módosul:
„A biztosított kötelezően be van biztosítva az 500 

dináros biztosítási elszámolási alapra.
A közösség közgyűlése meghatározza az e szakasz

1. bekezdésében említett elszámolási alapot meghaladó 
biztosítási alapot, amelyre a biztosított elhatározza 

’ magát, valamint az ezen elszámolási alapok szerinti 
nyugdíjjogosultság megszerzésének közelebbi feltéte
leit és módját.

14. szakasz
A 26. szakasz törlendő.

15. szakasz
A 26. szakasz után új, 26a. következik, amely így 

hangzik:

„26a. szakasz
A nyugdíjak egybehangolása a gazdasági alakulá

sokkal a közösség alapszabálya által meghatározott 
módon és feltételek mellett történik” .

16. szakasz
A 27. szakasz a következőképpen módosul:
„Azon személynek, aki az e törvény szerinti bizto

sított jelleg megszerzése előtt más alapon volt bebiz
tosítva, az e biztosításban töltött idővel és azon esz
közökkel arányosan határozzák meg a biztosítási alap
ját, amelyeket a megfelelő- közösség más közösségre 
ruház át.”

17. szakasz
A 27. szakasz után új, 27a. szakasz következik, 

ftmely így hangzik:

„27a. szakasz
A biztosított áttérése esetén egyik biztosítási kö

zösségből a másikba, a közösségek közötti kölcsönös 
jogokat és kötelességeket szerződéssel határozzák 
meg.”

18. szakasz
A 28. szakasz a következőképpen módosul: v
„A biztosított a biztosítás folyamán változtathatja 

a biztosítási elszámolási alapot, a közösség alapsza
bályában meghatározott módon és határidők kereté
ben.

Az új elszámolási alap szerinti jogok és kötelessé
gek az elhatározás utáni év január 1-től érvényesek” .

19. szakasz
A 29. szakasz után új, 29a. szakasz következik, 

amely így hangzik:

„29a. szakasz
A nyugdíjat a nyugdíj elszámolási alap szerint 

határozzák meg.
A nyugdíj elszámolási alapot a biztosítási alap azon 

átlagos összege alapján állapítják meg, amelyre a biz
tosított a biztosítás tartama folyamán a járulékot fi
zette”.

20. szakasz
A 30. szakasz 2. bekezdése után új, 3. bekezdés kö

vetkezik. amely így hangzik:
»A  közösség rokkantsági bizottságot alakíthat”.

21. szakasz
A 32. szakasz a következőképpen módosul:
„Az illetékes községi közigazgatási szerv köteles a 

közösségnek kikézbesíteni a magánkisiparos és magán
vendéglátó üzletének megalakítására kiadott enge
dély, illetve az üzlet megszűnéséről szóló határozat 
másolatát, valamint értesíteni minden más változás
ról, amelyek kihatással vannak az e törvény szerinti 
jogok megvalósítására.

Az e szakasz 1. bekezdésében említett engedély 
alapján a közösség határozatot hoz a biztosított járu
lékának magasságáról, amelyet kikézbesít az adó
ügyekben illetékes községi közigazgatási szervnek”.

22. szakasz
A 33. szakasz 2. bekezdésének: „a három hónaptól 

nem hosszabb határidőkben” szavait a „háromhavon- 
ként” szó váltja fel. "*■

A 3. bekezdés törlendő, a 4. bekezdés pedig 3. be
kezdéssé válik, a végén a pont törlendő és a követ
kező szavak következnek: „a törvény szerint” .

23. szakasz
A 36a. szakasz a következőképpen módosul:
„A járulék beszedését a biztosítottól az adóügyben 

illetékes községi közigazgatási szerv végzi, a bizto
sított önálló tevékenységéből eredő személyi jövede
lem utáni járulék beszedését szabályozó módon, ha
táridőkben és az erre vonatkozó eljárás útján.

Az e szakasz 1. bekezdésében említett közigazga
tási szerv, a közösség követelésére köteles adatokat 
szolgáltatni a biztosítottól való járulékbeszedéssel kap
csolatban.

Az e szakasz 1. bekezdésében említett járulékbesze
déssel kapcsolatos ügyek intézéséért a közigazgatási 
szervnek, külön előírásokkal meghatározott térítmény 
jár.”

24. szakasz
A 36a. szakasz után új, 36b. szakasz következik, 

amely így hangzik:

„36b. szakasz
A biztosított köteles viselni a járulékok határidő 

lejárta utáni befizetése következtébe eszközölt kény
szerbeszedés utáni kamatokat és költségeket, a biz
tosított önálló tevékenységének végzéséből eredő sze
mélyi jövedelem utáni járulékbeszedésre érvényes elő
írások szerint”.

25. szakasz
A 38. szakasz, 3. bekezdésének végén a pont és a 

vessző törlendő és e szavak következnek: „és a ha
táridő lejárta után fizetett járulékokra” .

26. szakasz
A 40. szakasz: „28. szakasz” szavai helyébe a „30. 

szakasz” szavak kerülnek.

27. szakasz
A 40. szakasz után új fejezet és a 40a. és 40b. sza

kasz következik, amely így hangzik:

„VI. AZ ÁLLAMI SZERVEK KÖZÖSSÉGHEZ VALÓ
VISZONYA

40a. szakasz
A Köztársasági Közösség közgyűlése, a munkájára 

és a biztosítás megvalósításának politikájára vonatko
zó évi beszámolóját a Szerb Szocialista Köztársasági 
Szkupstina elé, a tartományi közösség közgyűlése pe
dig a szocialista autonóm tartomány. szkupstinája elé 
terjeszti.



40b. szakasz
Az e törvény alkalmazása feletti felügyeletet a 

Köztársasági Munkaügyi Titkárság, illetve a szocialista 
autonóm tartomány munkaügyekben illetékes szerve 
végzi.”

28. szakasz
A „VI. ÁTMENETI- ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK” 

fejezet, „VII.” fejezetté válik, a 41. szakasz után pedig 
a 41a., 41b., 41c. és 41d. következik, amely így hang
zik:

„41a. szakasz
E törvény 5. szakasza 2. bekezdésének rendelkezé

sétől eltérően, a közösség közgyűlésének végrehajtó 
bizottsága, saját határozatával előírhatja, hogy azokon 
a munkahelyeken, amelyek főiskolai képzettséget kö
vetelnek, a munkát az ott lévő felsőiskolai végzettségű 
dolgozók is végezhetik, de legtovább e törvény hatály
balépésétől számított hat hónapig.

41b. szakasz
A közösség 1971. március 31-ig köteles meghatároz

ni az e törvény 13. szakaszában említett biztosítási el
számolási alapokat.

Az e szakasz 1. bekezdésében említett elszámolási 
alapok meghatározásáig a nyugdíjjogosultság megva
lósítására vonatkozó igényt beterjesztő biztosítottnak 
kifizetik a közösség által megszabott nyugdíj előleget.

41c. szakasz
Azon biztosítottnak, aki az 1 600 vagy 1 800 di

náros biztosítási elszámolási alapra határozta el ma
gát, és fizette be a járulékot, és aki 1970. december 
31-ig eleget tett a nyugdíjjogosultság megvalósítására 
vonatkozó feltételeknek, 1B78. december 31-ig minden 
évben a következő elszámolási alapok szerint határoz
zák meg és számítják át nyugdíját:

I II
ÉV biztosítási osztály biztosítási osztály

1971 1 275 1 250
1972 1 350 1 300
1973 1425 1 350
1974 1 500 1 400
1975 1 575 1 450
1976 1 650 1 500
1977 1 725 1 550
1978. 1 800 1 600

41d. szakasz
A biztosítottat, aki e törvény hatálybalépéséig nem 

fizette be. vagy csak részben fizette be a járulékot az 
elmúlt biztosítási időszakra, a kötelező, illetve mini
mális elszámolási alapba, vagy a befizetett járulék- 
összeg átlagának megfelelő elszámolási alapba soroz
zák”.

23. szakasz
A Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinájának 

Törvényhozó-Jogi Bizottságát felhatalmazzák a ma
gánkisiparosok és magánvendéglátók rokkantsági- és 
nyugdíjbiztosításáról szóló törvény átdolgozott szöve
gének elkészítésére.

30. szakasz
E törvény a Szerb Szocialista Köztársaság Hivata

los Közlönyében való kihirdetés utáni napon lép ha
tályba. i
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A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197» 
szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a követ
kező

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

a  k ö z t á r s a s á g i  k is k e r e s k e d e l m i
FORGALMI ADÓRÓL SZÖLÖ TÖRVÉNYT 

KIEGÉSZÍTŐ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 
NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A köztársasági kiskereskedelmi forgalmi adóról szó
ló törvényt kiegészítő törvényt, amelyet a Szerb Szo
cialista Köztársaság Szkupstinája a Köztársasági Ta
nács 1970. december 28-án és a Gazdasági Tanács 1970. 
december 29-én tartott ülésén elfogadott, ezzel érvé
nyessé nyilvánítom.

KSZ 149. szám
Belgrád, 1970. december 29.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A KÖZTÁRSASÁGI KISKERESKEDELMI 
FORGALMI ADÓRÓL SZŐLŐ TÖRVÉNYT 

KIEGÉSZÍTŐ

T Ö R V É N Y

1. szakasz
A köztársasági kiskereskedelmi forgalmi adóról szó-t 

ló törvény (SZSZK 53/69. sz. Hiv. Közi.) 6. szakaszá
ban a pont helyébe vessző, majd a következő szöveg 
kerül: „1971. január 1-től pedig a Köztársaság auto
nóm tartományokon kívüli területén” .

2. 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

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A KÖZTÁRSASÁGI JÁRULÉKOKRÓL í
ÉS ADÓKRÓL SZÖLÖ TÖRVÉNYT MÓDOSÍTÓ ; 

ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 
NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A köztársasági járulékokról és adókról szóló tör
vényt módosító és kiegészítő törvényt, amelyet a Szerb 
Szocialista Köztársaság Szkupstinája a Köztársasági 
Tanács 1970. december 29-én és a Gazdasági Tanács 
1970. december 29-én tartott ülésén elfogadott, ezzel 
érvényessé nyolvánítom.

KSZ 150. szám
Belgrád, 1970. december 29.

Dragoslav Markovié, s. k,
a Szkupstina elnöke ,



T Ö R V É N V

a  k ö z t á r s a s á g i  j á r u l é k o k r ó l
ES ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz
A köztársasági járulékokról és adókról szóló tör

vény (SZSZK 53/69, 24/70. és 47/70. sz. Hiv. Közi.) 3. 
szakaszában a 2. bekezdés törlendő.

A 3. bekezdésben az „1, és 2. bekezdés” kifejezés 
„1. bekezdés” kifejezéssel helyettesítendő.

2. szakasz
A 4. szakaszban a) alatt a: „0,25”  helyébe „0,17” 

százalék kerül.
3. szakasz

Az 5. szakaszban a „42,2” helyébe „35,0” százalék 
kerül.

4. szakasz
A 6. szakaszban a „21,5” helyébe „23,3” százalék 

kerül.
5. szakasz

A 8. és 9. szakasz törlendő.

6. szakasz
A 11. szakasz 1. bekezdésének 1. pontjában a „0,6” 

helyébe „1,0” százalék kerül.

7. szakasz

A 17. szakasz 4. pontjában a „42” helyébe „62” szá
zalék kerül. *

8. szakasz
A 18. szakaszban az „52,8” helyébe „60,0” százalék 

kerül.
9. szakasz

A 19. szakaszban a „8” szám törlendő.
10. szakasz

A jelen törvény 8. szakaszában foglalt rendelkezé
sek az V. Alkotmányfüggelék 5. pontjának 4. bekez
dése értelmében egységesen alkalmazandók a Köztár
saság egész területén.

11. szakasz
A Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinájának 

Törvényhozó-Jogi Bizottsága felhatalmazást kap a köz- 
társasági járulékokról és adókról szóló törvény 
(SZSZK 53/69, 24/70, és 47/70 sz. Hiv. Közi.) átdolgo
zott szövegének kidolgozására.

12. 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

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A GAZDASÁGI BÍRÓSÁGOK SZERVEZETI 
FELÉPÍTÉSÉRŐL ÉS TERÜLETI ILLETÉKESSÉGÉ

RŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT MÓDOSÍTÓ 
ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 

NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A gazdasági bíróságok szervezeti felépítéséről és 
területi illetékességéről szóló, törvényt módosító és ki

egészítő törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztár
saság Szkupstinája a Köztársasági Tanács 1970. de
cember 28-án és a Politikai-Szervezési Tanács 1870. 
december 28-án tartott ülésén elfogadott, ezzel érvé
nyessé nyilvánítom.

KSZ 151. szám
Belgrád, 1970. december 28.

Dragmlav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A GAZDASÁGI BÍRÓSÁGOK SZERVEZETI 
FELÉPÍTÉSÉRŐL ÉS TERÜLETI ILLETÉKESSÉGÉ

RŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT MÓDOSÍTÓ 
ÉS KIEGÉSZÍTŐ

T Ö R V É N Y

1. szakasz
A gazdasági bíróságok szervezeti felépítéséről és 

területi illetékességéről szóló törvény (SZSZK 25/66, 
43/67. és 28 70. sz. Hiv. Közi.) 3. szakaszának 1. be
kezdésében „Mionica" után „Mladenovac” kerül, a 8. 
bekezdésben pedig „Mladenovac” törlendő.

2. szakasz
A pozarevaci Kerületi Gazdasági Bíróságnak Mla

denovac község területén megválasztott esküdtbírái a
belgrádi Kerületi Gazdasági Bíróság esküdtbírái lesz
nek.

3. szaka..-
Közelebbi előírásokat az ügyiratok átviteléről a je

len törvénnyel területi illetékességüket változtató bí
róságok között a Köztársasági Igazság- és Általános
ügyi Titkárság hozza.

4. szakasz
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon 
lép hatályba.

458

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

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

AZ ÁLTALÁNOS HATÁSKÖRŰ BÍRÓSÁGOK
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRŐL ÉS TERÜLETI 

ILLETÉKESSÉGÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT 
MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÖRVÉNY 

ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

Az általános hatáskörű bíróságok szervezeti felépí
téséről és területi illetékességéről szóló törvényt mó
dosító és kiegészítő törvényt, amelyet a Szerb Szo
cialista Köztársaság Szkupstinája a Köztársasági Ta
nács 1970. december 28-án és a Politikai-Szervezési 
Tanács 1970. december 28-án tartott ülésén elfogadott, 
ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 152. szám
Belgrád, 1970. december 28.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke



AZ ALTALÁNOS HATÁSKÖRŰ BÍRÓSÁGOK
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRŐL ÉS TERÜLETI 

ILLETÉKESSÉGÉRŐL SZŐLŐ TÖRVÉNYT 
MŐDOSlTŐ ÉS KIEGÉSZÍTŐ

T Ö R V É N Y

1. szakasz
Az általános hatáskörű bíróságok szervezeti fel

építéséről és területi illetékességéről szóló törvény 
(SZSZK 25/66, 43/67, 6/68. és 7/69, sz. Hiv. Közi.) 17. 
szakaszának 31. pontjában a „Valjevo község” helyébe 
„Valjevo és Lajkovac községek” , a 76. pontjában pe
dig a „Lazarevac és Lajkovac község” helyébe „Laza- 
revac község” lép.

2. szakasz
A 18. szakasz 1. pontjában az „Obrenovac és So- 

pot” helyébe „Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac és 
Sopot” kerül.

Ugyanazon szakasz 2. pontjában a „Lazarevac” , 20. 
pontjában pedig „Mladenovac” törlendő.

3. szakasz
A lazarevaci Községi Bíróságnak Lajkovac község 

területén megvalósított esküdtbírái a valjevói Köz
ségi Bíróság esküdtbírái lesznek.

A smederevói Kerületi Bíróságnak Mladenovac 
község területén és a valjevói Kerületi Bíróságnak 
Lazarevac község területén megválasztott esküdtbírái 
a beográdi Kerületi Bíróság esküdtbírái lesznek.

4. szakasz
A Köztársasági Igazság- és Általánosügyi Titkárság 

közelebbi előírásokat hoz az ügyiratok átviteléről a te
rületi hatáskörüket változtató bíróságok között.

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

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A TŰZVÉDELEMRŐL SZŐLŐ TÖRVÉNY 
ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A tűzvédelemről szóló törvényt, amelyet a Szerb 
Szocialista Köztársaság Szkupstinája a Köztársasági 
Tanács 1970. december 28-án és a Politikai Szervezési 
Tanács 1970. december 28-án tartott ülésén elfogadott, 
ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 153. szám
Belgrád, 1970. december 28.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A TŰZVÉDELEMRŐL SZŐLŐ TÖRVÉNY

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz
A társadalmi-politikai közösségek és ezek szervei, 

a munka- és más szervezetek, a tűzoltóegységek és a

polgárok az emberek életének és vagyonának tűzvész 
elleni védelme érdekében, valamint a tűzvész okának 
elhárítása, a tűzoltás és a tűz okozta következmények 
elhárításakor szükséges segélynyújtás céljából intéz
kedéseket alkalmaznak.

2. szakasz
A tűz elleni védelem normatív, közigazgatási, szer

vezés-technikai, valamint más jellegű intézkedések és 
cselekmények összességét tartalmazza..

A tűzvész elleni védelmet minden tűzvésznek ki
tett helyen és objektumon meg kell szervezni' és ál
landóan alkalmazni.

3. szakasz
A munka és más szervezetek, az állami szervek, a 

tűzoltóegységek és a polgárok, a tűzvédelmi intézke
dések alkalmazásakor a törvénnyel, a törvények alap
ján hozott előírásokkal és a tűzvédelmi tervekkel össz
hangban kötelesek eljárni.

4. szakasz
Az e törvény által a Köztársasági szervek hatáskö

rébe utalt teendőket, az autonóm tartományok terüle
tén a megfelelő tartományi szervek látják el.

II. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

1. Tűzvész elleni védelem

5. szakasz
A tűzvédelmet saját területén a község szervezi 

meg, gondoskodik annak működéséről, valamint a 
munka és más szervezetek, az állami szervek és a pol
gárok által hozott tűzvédelmi előírások végrehajtásá
ról és a törvényben előírt egyéb tevékenységeket is ki
fejt a tűzvédelem tökéletesítésével és végrehajtásával 
kapcsolatban.

6. szakasz
A községi szkupstina határozatával meghozza a 

község területére vonatkozó tűzvédelmi tervet és gon
doskodik annak végrehajtásáról.

Az e szakasz 1. bekezdésében említett tűzvédel
mi terv, különösen az alábbiakat tartalmazza: a tűz
veszély mérlegelését, a tűzoltószolgálat szervezését, a 
tűzriasztási rendszert, a tűzvész esetén való eljárást, a 
tűzoltóeszközöket és műszaki felszerelést, a vízellátást, 
az utakat, az átkelő utakat és a tűzvészhez vezető 
utakat, a tűzoltóegységek együttműködését, a tűzvész 
elleni intézkedéseket (építészeti, műszaki és egyéb in
tézkedések) a tűzoltóegységek legénységének kiképzé
si módját, a dolgozók és a polgárok kiképzését.

7. szakasz
A község kijelöli azokat a munka és más szerveze

teket és állami szerveket, amelyek kötelesek tűzvédel
mi terveket hozni és tűzoltóegységeket tartani.

Az e szakasz első bekezdésében foglalt szervek és 
szervezetek által hozott tűzvédelmi terveket egybe kell 
hangolni a községi tűzvédelmi tervekkel.

8. szakasz
A térségi és városrendezési tervekkel, valamint az 

őket helyettesítő tűzvédelmi intézkedésekre vonatko
zó határozatokkal elsősorban a következőket határoz
zák meg:

1. A vízellátási forrásokat, a tűzoltásra szükséges 
elegendő vízmennyiség biztosítását szolgáló városi víz
vezetékhálózat kapacitását;

2. A lakó- és középületek építésére előirányzott 
övezet, valamint az ipari és külön rendeltetésű objek
tumokra szánt övezet (gyúlékony folyadék, gáz é3 
robbanóanyag raktárak) közötti távolságot;

3. Az ipari övezet keretében lévő különböző ren
deltetésű objektumok és a különleges rendeltetésű ob



jektumok közötti távolságot, amely lehetővé teszi a 
tűzvédelmi intézkedések alkalmazását.

4. Az utak szélességét, amelyek lehetővé teszik az 
objektumok megközelítését a űzoltójárművek részé
ről és azok manőverezését a tűzoltás közben.

9. szakasz
Az építkezési objektumok, a technológiai folyama

tok, a berendezések és felszerelések, az adaptálások 
és a rekonstrukciók szervezésekor a tervező szerveze
tek (a továbbiakban: tervezők) kötelesek a törvény
ben és a törvény alapján hozott előírásokban elren
delt tűzvédelmi intézkedéseket alkalmazni.

Az e szakasz 1. bekezdésében említett és a terve
zőkre vonatkozó kötelezettségek minden tekintetben
glkalmazandók a beruházókra, illetve a ltounkálatok 
kivitelezőire is.

A tervezők kötelesek alkalmazni a törvényben és 
p törvény alapján hozott előírásokban előirányzott tűz
védelmi intézkedéseket a térségi és a városrendezési, 
vagy az ezeket helyettesítő határozatok kidolgozása
kor is.

10. szakasz
A beruházási, — műszaki dokumentáció, a beruhá

zási objektumok felépítéséről szóló alaptörvény
(JSZSZK 20/67 sz. Hivatalos Láp) 14. szakaszában elő
irányzott elemeken kívül magában foglalja a követ
kező tűzvédelmi intézkedéseket is: a munka és más 
Szervezetek objektumait; az üzleti helyiségeket; a köz- 
rendeltetésű objektumokat; a vízi- és hőerőműveket; 
áz 1500 kilovatt ampert meghaladó trafóberendezése
ket; a 4 emeletnél magasabb lakóépületeket; a gyúlé
kony és robbanó, valamint hasonló anyagot előállító, 
feldolgozó és tároló objektumokat; a magisztrális c$6- 
és gázvezetékeket; valamint ezen objektumok beren
dezéseit és felszereléseit.

A beruházási objektumok kiépítéséhez, adaptálá
sához, rekonstruálásához szükséges engedély kiadására 
illetékes köziigazgatási szerv nem adhatja ki az en
gedélyt, ha a beruházó nem szerezte be a tűzvéde
lemben illetékes szerv jóváhagyását a beruházási-mű- 
szaki dokumentációra vonatkozó tűzvédelmi intézkedé
seket illetően.

11. szakasz
A gyúlékony-, robbanó- és hasonló anyagot előállí

tó, feldolgozó és tároló építészeti objektumokat csak 
olyan helyen és módon lehet felépíteni, hogy a tűz
vész és robbanás tekintetében ne veszélyeztessenek 
fnás objektumokat.

12.. szakasz
A felépített, adaptált és rekonstruált objektumok, 

berendezések és felszerelések használatára, illetve 
" zembehelyezésére vonatkozó engedély csak akkor ad
ató ki, ha előzőleg megállapították, hogy végrehajtot

ták e beruházási- műszaki dokumentációban előirány
zott intézkedéseket.

13. szakasz ^
A technológiád folyamatok, melyeknél gyúlékony
robbanó anyagokat használtak, vagy robbanó keve- 

fékek keletkeznek, csak olyan objektumokban és be
rendezésekben alkalmazhatók, amelyek tűzvédelmi 
szempontból egymástól el vannak különítve.

Az e szakasz első bekezdésében említett technoló
giai folyamatokat a termelés jellegétől és feltételeitől 
függően, oly módon kell megszervezni, hogy el lehes
sen hárítani a tűzveszélyt.

Azokban az objektumokban, vagy objektum rész
legekben, amelyekben az e szakasz első bekezdésében 
említett technológiai folyamatokat végzik, olyan be
rendezéseket kell alkalmazni, amelyek lehetővé teszik 
a tűzveszély kellő időben való felfedését, a tűzről való 
értesítést és a tűzoltást.

14. szakasz
Azokban az objektumokban és helyiségekben, ahol 

gyúlékony folyadékot, gázokat, robbanó és más gyú
lékony anyagokat gyártanak, feldolgoznak, használ
nak és tárolnak, vagy amelyekben robbanó keverékek 
keletkeznek tilos:

— a dohányzás, nyílt láng, lánggal égő lámpa és 
gyújtó eszköz használata;

— tüzet vagy robbanást okozható berendezések és 
felszerelések használata;

— szikrázó szerszám használata;
— nyílt tüzű, áttüzesedett és mértéken felül átme

legedett fűtőberendezések használata;
— öngyúlékony hajlamú anyag tartása és táro

lása.

15. szakasz
A termelő-, köz-, lakó- és más épületekben a vil

lanyvezetéket, a szellőző-, gáz- és kőolajvezetékeket, 
a hővezetéket, a csatornahálózatot, a villámhárító és 
más berendezéseket úgy kell beszerelni, hogy ne ké
pezzenek tűzveszélyt.

16. szakasz
A lakó és ügyleti épületekben és helyiségekben-, va

lamint egyéb építészeti objektumokban és berende
zésekben, a villamos, gáz és más felszereléseket vala
mint a füstvezetőket és tűztereket állandóan üzemké
pes állapotban kell tartani.

Az e szakasz első bekezdésében említett védelmi 
intézkedések végrehajtásáért a társadalmi tulajdon
ban lévő objektumokat kezelő szervezet, valamint a 
lakó és ügyleti épületek és berendezések jogosított 
igénybevevői, illetve a családi lakóépületek vagy épü
letrészek vagy lakások tulajdonosai felelősek.

17. szakasz
A munka és más szervezetek, az állami szervek, 

a kisipari műhelyek, a vendéglátóipari és kereskedel
mi üzletet kötelesek megfelelő tűzoltó-berendezést, 
felszerelést és eszközöket tartani, kijáratokat és át- 
járatokat biztosítani az emberek és a vagyon meg
mentésére tűzvész esetén, kötelesek eltávolítani az 
eredményes tűzoltást gátoló akadályokat, valamint 
azokat az akadályokat, amelyek megnehezítenék a 
tűztől veszélyeztetett emberélet és vagyon megmen
tését, kötelesek átszerelni és átalakítani a tűzvészt 
okozható berendezér-2ket és felszerelést.

Az e szakasz első bekezdésében említett berende
zéseket és felszerelést, valamint eszközöket meghatá
rozott helyen és üzemképes állapotban kell tarta
ni.

18. szakasz
A munka és más szervezetek, valamint az álla

mi szervek kötelesek tájékoztatni a dolgozókat a tűz 
és robbanás veszélyéről, az óvintézkedések alkalma
zásának módjáról, valamint a tűzoltó-berendezések, 
felszerelések és eszközök használati módjáról.

Az e szakasz első bekezdésében említett dolgozók 
kiképzését a munka- és más szervezetek és állami 
szervek programja alapján végzik.

19. szakasz
A tűzcsappal felszerelt vízvezetékhálózat kiépíté

sekor biztosítani kell az eredményes tűzoltáshoz szük
séges átáramlási kapacitást és nyomást.

A településeken, a munka és más szervezetekben, 
az állami szervekben és a közobjektumokban, amelyek 
vízvezetékhálózat nélküli terepen vannak, a tűzoltás
hoz szükséges vízmennyiséget kutakból, víztárolókból, 
valamint a vízforrásokhoz vezető utak kiépítésével, 
vagy más megfelelő módon kell biztosítani.

20. szakasz
A tűzoltásra szolgáló berendezések és műszaki fel

szerelések és eszközök csak akkor szerezhetők be, ha 
megfelelnek az előírásos jugoszláv szabványoknak.



Azok a tűzoltásra szolgáló berendezések, műszaki 
felszerelések és eszközök, amelyekre vonatkozóan nin
csenek előírt jugoszláv szabványok, vagy amelyek 
behozatalból erednek, csak a Köztársasági Gazdasági 
Titkárság, és a Köztársasági Belügyi Titkárság egyet
értésével felhatalmazott szakintézmény részéről lei- 
adott atest alapján vehetők igénybe.

21. szakasz
A munka és más szervezetek és az állami szervek 

általános aktusaikkal meghatározzák a tűzvédelem tö
kéletesítésével és végrehajtásával kapcsolatban foga
natosítandó intézkedéseket és teendőket a jelen tör
vénnyel és más előírásokkal összhangban, mégpedig 
különösen:

1. a tűzvédelmi óvintézkedéseket;
2. a tűzvédelmi szolgálat megszervezését, hatáskö

rét és jogosítványait;
3. a tűzvédelmi szolgálatot végző dolgozók szakkép

zettségét;
4. a belső ellenőrzés megszervezését és módját, va

lamint az ellenőrzést végző dolgozók jogosítványát és 
felelősségét;

5. a tűzoltásra szolgáló megfelelő műszaki felsze
relést és eszközöket;

6. a vezető és egyéb dolgozók feladatait és felelős
ségét a tűzvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban;

7. a munkaközösség tagjainak, illetve a szerv mun
kaközösségének anyagi és egyéb felelősségét, a tűz
védelmi intézkedések megszegésében;

8. a munkaközösség tagjainak felelősségét tűzvész 
esetén és a tűzoltásban való részvételben.

22. szakasz
Az előirt és elrendelt tűzvédelmi intézkedések vég

rehajtásáért az objektum tulajdonosa illetve haszná
lója, a társadalmi tulajdonban lévő objektumok keze
lő szervezete, a munka és más szervezetekben, vala
mint az állami szervekben pedig a szervezet, illetve a 
szerv általános aktusában kijelölt személy felelős.

23. szakasz
A tűzvédelem tökéletesítésével kapcsolatos megha

tározott tevékenységekkel azok a szakintézmények és 
más munkaszervezetek foglalkozhatnak, amelyek a 
műszaki felszereltség szempontjából eleget tesznek az 
előírt feltételeknek és megfelelő szakkáderrel rendel
keznek a tűzvédelem fejlesztésével kapcsolatos teen
dők minőségi ellátására.

Az e szakasz első bekezdésében említett szakintéz
mények és más munkaszervezetek, ha megszűnnek 
eleget tenni a tűzvédelem fejlesztésével kapcsolatos 
feltételeknek, nem folytathatják ezt a tevékenysé
get.

Az e szakasz első és második bekezdésében foglalt 
feltételek fennállását a Köztársasági Belügyi Tit
kárság állapítja meg.

2. Tűzoltóegységek

24. szakasz
A tűzvédelmi megelőző intézkedések végrehajtásá

ban való részvétel, valamint a tűzvészben lévő embe
rek és vágvon megmentésének és a tűzoltás céljából 
tűzoltóegységek alakulnak. Ezek az egységek részt 
vesznek más elemi csaoás megakadályozásában és a 
következmények elhárításában, továbbá az ilyen csa
pások által veszélyeztetett emberélet és vagyon meg
mentésében.

A területi tűzoltóegvséseket a. községek és a helyi 
közösségek, a többi tűzoltóegységet ped'g a munka 
és más szervezetek, az állami szervek és a polgárok
alakítják.

25. szakasz
A. tízezernél több lakost számláló településeken 

kötelezően meg kell alakítani a tűzoltásra alkalmas
tűzoltóegységet.

A község székhelyét képző településnek kötelezően 
rendelkeznie kell tűzoltásra alkalmas tűzoltóegység
gel.

A községi szkupstina határozza meg, hogy mely 
helységekben kell kötelezően létesíteni területi tűz
oltóegységet.

26. szakasz
A gyúlékony folyadékot, robbanó anyagot, gáz és 

más gyúlékony anyagot termelő tároló és feldolgozó 
munkaszervezetek kötelesek tűzoltóegységet tartani, 
tekintet nélkül arra, van-e az illető helyiségben tűz
oltóegység.

27. szakasz
A községi szkupstina a munka és más szervezetek 

és az állami szervek közös megegyezés alapján léte
síthetnek területi tűzoltóegységet.

Két, vagy több község szkupstinája közös mag- 
egyezés alapján létesíthet együttes területi tűzoltó- 
egységet.

Két, vagy több munkaszervezet egyezményes úton 
létesíthet együttes tűzoltóegységet. Az együttes tűz
oltóegység létesítéséről szóló aktus tartalmazza az egy
ség hatáskörét, belső szervezeti felépítését, műszaki 
felszerelését, az alapító jogait és kötelességeit és a 
pénzelési módot.

28. szakasz
A tűzoltóegységek kötelesek együttműködni és egy

mást kölcsönösen segíteni.

29. szakasz
A területi tűzoltóegység élén legalább felsőiskolai 

végzettséggel rendelkező parancsnok áll, akinek szak- 
képesítése van a tűzoltóegység vezetésére.

A területi tűzvédelmi egység parancsnoka, a tűzvé
delemmel kapcsolatos közigazgatási és szaktevékeny
séget a törvényben meghatározott jogosítványokkal és 
a községi belügyi szerv vezetőjének utasításaival össz
hangban önállóan végzi.

30. szakasz
A tűzoltóegység szolgálatába csak olyan eszmélv ve

hető fel. aki az általános feltételek mellett, legalább 
általános iskolai végzettséggel rendelkezik és ha elő
ször lép ebbe a szolgálatba, nem töltötte be har
mincadik életévét.

A munka és más szervezet, illetve az állami szerv 
a tűzoltóegység dolgozóját nem alkalmazhatja tűzol
tásra ha előzőleg arra nem képezte ki.

31. szakasz
A közigazgatási szervekről, a dolgozók önigazga

tási jogairól és a munkaviszonyokról, valamint e szer
vek munkaeszközeiről szóló törvények és más előírá
sok alkalmazandók a tűzoltóegységekre vonatkozóan 
is, amennyiben a törvény nem rendelkezik eltérően.

32. szakasz
A községi belügyi szerv a tűzvédelmi ügyekkel kap

csolatban szakavatott segítséget nyújt a tűzoltóegy
ségeknek, szakutasításokat ad ki és felügyeletet gyako
rol munkájuk felett.

A tűzoltóegységek kötelesek előírásos nyilvántar
tást vezetni és tájékoztatni a községi belügyi szervet 
a hatáskörükbe tartozó feladatok elvégzéséről és a köz
ségi belügyi szerv követelésére kötelesek adatokat szol
gáltatni.

3. A tűzoltóegyesületek és szövetségek

33. szakasz
A polgárok létesíthetnek önkéntes tűzoltóegyesüle

teket lakóhelyükön, a munka és más szervezetekben, 
vagy állami szervben, ahol munkaviszonyban van
nak.



Az önkéntes tűzoltóegyesületnek működési sza
bályzata van, amelyet a polgárok egyesületeiről szó
ló alaptörvény, (JSZSZK 16/65 sz. Hivatalos Lap) ren
delkezéseivel és a tűzvédelmi szervvel összhangban 
hoznak meg.

34. szakasz
Az önkéntes tűzoltóegyesület összetételében köte

lezően meg kell alakítani a tűzoltásra alkalmas tűz
oltóegységet. A tűzoltóegyesület szabályzata előírja a 
határidőt, amelyen belül létesítendő a tűzoltóegység, a 
tagok számát és a műszaki felszerelést.

Az önkéntes tűzoltóegyesület tűzoltóegységének ösz- 
pzetételében lehetnek hivatásos tűzoltók is.

35. szakasz
A társadalmi-politikai közösségek, a helyi közössé

gek, a munka és más szervezetek és az állami szervek 
segítik az önkéntes tűzoltóegyesületeket azokban a te
vékenységekben, amelyekre létesültek.

Ha a tűzvédelmi tervekben előirányozzák az ön
kéntes tűzoltóegyesületek kötelezettségét a tűzvész 
megakadályozására és leküzdésére vonatkozóan, vala
miint az elemi és egyéb csapások következményeinek 
elhárításában, az ilyen esetben a társadalmi-politikai 
közösségek, a munka és más szervezetek és az állami 
szervek kötelesek biztosítani a megfelelő feltételeket, 
eszközöket és műszaki felszerelést az egyesületek szá
mára.

36. szakasz
Az önkéntes tűzoltóegyesületek tűzoltószövetségbe 

tömörülhetnek. A tűzoltószövetségek szabályzataik
ban meghatározzák azokat a tevékenységeket, amelye
ket az emberélet és a vagyon tűzvédelme érdekében 
ki kell fejteniök.

A Köztársasájg, illetve a tartomány területére lé
lesített tűzoltószövetségek szabályzataikban előirányoz
hatják olyan aktivitások kifejtését is a hivatásos tűz- 
pltók és más olyan dolgozók továbbképzésével és szak- 
képesítésével kapcsolatban, akiik a tűzvédelmi teen- 
Hök ellátásán működnek.

4. A tűzoltás és térítmények

37. szakasz
Minden polgár, aki tüzet vesz észre, köteles azt el

oltani, ha ezzel önmagát, vagy másokat nem veszélyez-

Ha a polgár egyedül nem képes eloltani a tüzet, 
Köteles a tűzvészről azonnal értesíteni a legközelebbi 
tűzoltóegységet, milíciaállomást vagy bármely közsé
gi szervet.

38. szakasz
A  tűzoltásban, valamint a tűzvésztől veszélyezte

tett emberélet és Vagyon megmentésében kötelesek 
Mszt venni a munka és más szervezetek és az állami 
wervek saját munkaerőikkel, szerszámukkal, szállító, 
műszaki és más megfelelő olyan eszközeikkel, amelyek
Ílkalmasak a tűzoltásban való segélynyújtásra, a tűz- 

árok következményeinek elhárítására, a polgárok a 
törvényben és a törvény alapján hozott előírásokban 
meghatározott módon és feltételek mellett személyesen 
is kötelesek részt venni a tűzoltásban.

39. szakasz
A tűzoltóegység mihelyt értesült a tűzvész kelet

kezéséről saját területén, köteles azonnal tűzoltási in
tézkedéseket alkalmazni.

40. szakasz
Ha a tűzoltóegység nem képes egyedül eloltani, 

Vagy lokalizálni a tüzet, az egység parancsnoka segít
séget kér a község területén lévő más tűzoltóegység
tő l

Ha a tüzet nem lehet az e szakasz első bekezdésé
ben említett módon eloltani, a községi szkupstina el
nöke, illetve az általa feljogosított személy felkérheti 
a szomszédos községet, hogy tűzoltóegységeikkel ve
gyenek részt a tűz eloltásában.

A segélynyújtásra felkért község köteles segélyt 
nyújtani de saját területének védelme érdekében biz
tosítaniJkell az elengedhetetlenül szükséges tűzoltókat 
és a műszaki felszerelést.

41. szakasz
A tűz oltását azon tűzoltóegység parancsnoka irá

nyítja, amely elkezdte a tűz oltását, amennyiben a 
tűz oltásában résztvevő tűzoltóegységek parancsnokai 
nem egyeznek meg másképpen.

42. szakasz
A tűzoltási akció vezetője, a zavartalan tűzoltás 

és a tűzvésztől veszélyeztetett emberélet és vagyon 
megmentésének érdekében a következő jogokkal és 
kötelességekkel rendelkezik:

1. megtiltja a hívatlan személyeknek a tűzoltás 
színhelye megközelítését és a tűzvész közelében való 
közlekedést;

2. elrendeli a veszélyeztetett helyiségekből és ob
jektumokból az emberek és tárgyak kiürítését;

3. elrendeli a villanyáram, a gáz és folyékony üzem
anyag szolgáltatásának megszakítását;

4. ha más módon nem biztosítható a tűzoltáshoz 
szükséges vízmennyiség, elrendelheti a polgárok, a 
munka és más szervezetek, vagy állami szervek szük
ségleteire szánt vízmennyiség felhasználását;

5. elrendeli a polgárok, a munka és más szerveze
tek és állami szervek járműveinek igénybevételét, a 
tűzvészben megsérült személyek elszállítására, a sze
mélyek és vagyon evakuálására és a tűzoltáshoz szük
séges eszközök helyszínre szállítására.

6. elrendeli azoknak az objektumoknak, vagy ob
jektum részlegeknek teljes vagy részleges lebontását, 
amelyekre a tűzvész nem terjedt ki, ha más módon 
nem biztosítható a tűzvész leküzdése, vagy az ember
élet megmentése;

7. intézkedéseket foganatosít az evakuált tárgyak 
biztosítására;

8. a tűz leküzdésének és az emberélet és vagyon 
megmentésének érdekében erőszakkal kinyitja a be
zárt objektumokat, vagy helyiségeket.

9. elrendeli a tűzvész által sújtott hely közvetlen 
közelében lakó személyeknek, valamint a tűzvész szín
helyén tartózkodó személyeknek, hogy segítsenek a 
tűz eloltásában és az emberélet és vagyon megmenté
sében. *

43. szakasz
Nagyobb méretű tűzvész esetén a községi szkups

tina elnöke vagy az általa feljogosított személy el
rendelheti a község területén lévő 16 évnél idősebb 
polgároknak, hogy vegyenek részt a tűzoltásban és az 
emberélet valamint a vagyon megmentésében.

A községi szkupstina elnöke, illetve az általa fel
jogosított személy elrendelheti a polgároknak, a mun
ka és más szervezeteknek és az állami szerveknek, 
bocsássák a tűzoltóegységek rendelkezésére a tűz ol
tására szükséges szerszámokat, szállító- műszaki és 
egyéb eszközöket, amelyek alkalmasak a tűzvésztől 
veszélyeztetett emberélet és vagyon megmentésére.

44. szakasz
A területi tűzoltóegységek kötelesek segítséget 

nyújtani a katonai tűzoltóegységeknek, az illetékes ka
tonai parancsok követelésére.

Az e szakasz első bekezdésében említett esetben, a 
tűzoltási akciót, a katonai tűzoltóegység parancsnoka 
irányítja, annak hiányában pedig megfelelően alkal
mazandók a jelen törvény 41. szakaszának rendelke
zései.



49. szakasz
A tűzoltóegységek segítséget nyújtanak a tűzvész 

eloltásában, a tűzvésztől veszélyeztetett emberélet és 
vagyon megmentésében, a szomszédos ország terü
letén is, amennyiben az ilyen segélyt kér.

A segélynyújtást a községi szkupstina elnöke, vagy 
az általa felhatalmazott más hivatalos személy enge
délyezi. A kiadott engedélyről értesíteni kell a Köz- 
társasági Belügyi Titkárságot.

48. szakasz
Amennyiben a tűzvész leküzdéséhez és a tűzvész 

által veszélyeztetett emberélet és vagyon megmenté
séhez szükség van a szomszédos állam tűzoltóegységei
nek segítségére, ezt a segítséget a községi szkupstina 
elnöke vagy az általa feljogosított személy kéri. A se
gélykérésről értesíteni kell a Köztársasági Belügyi Tit
kárságot.

47. szakasz
A tűzoltásban, valamint a tűzvész által veszélyez

tetett emberélet és vagyon megmentésében résztvevő 
munkaviszonyban lévő személyek jogosultak személyi 
jövedelmük utáni térítményre, arra az időre amíg tá
vol maradtak munkáikról.

Az önálló, mezőgazdasági, kisipari, vagy más tevé
kenységet folytató polgárok jogosultak a tűzvész le
küzdésében és a tűzvész által veszélyeztetett ember
élet és vagyon mentésében való részvétel idején el
vesztett személyi jövedelmük utáni térítményre.

Az e szakasz első és második bekezdésében említett 
térítményeket azon község eszközeivel fizetik ki, mely
nek területén oltották a tüzet, illetve azon munka 
és más szervezetek, vagy állami szervek eszközeiből, 
melyek vagyonát mentették meg.

48. szakasz
A munka és más szervezetek, az állami szervek és 

a polgárok,, akik a jelen törvény rendelkezéseinek ér
telmében a tűz leküzdésének, az emberélet és vagyon 
megmentésének céljából szerszámot, szállító-, műszaki 
és egyéb eszközöket bocsátanak a tűzoltóegység ren
delkezésére, jogosultak az eszközök használata által 
keletkezett tényleges kár megtérítésére.

Az e szakasz első bekezdésében említett kártérít- 
ményt azon munka és más szervezetek és állami szer
vek viselik, melyek szükségleteire vették igénybe a 
tűzoltóegység szolgáltatását, illetve az a község, mely
nek területén oltották a tüzet.

49. szakasz
Azok a községek, munka és más szervezetek, ál

lami szervek és önkéntes tűzoltóegyesületek, melyek 
tűzoltóegységei resztvettek a tűzvész leküzdésében, 
vagy az emberélet és vagyon mentésében azon a te
rületén kívül, amelyre vonatkozóan az egvség meg
alakult, a következő téritményekre jogosultak:

1. a legénység, a felszerelés, az eszközök szállítási 
költségeinek megtérítésére mindkét irányban;

2. a szállítás során az eszközökön és felszereléseken 
keletkezett ■ károk utáni térítményre, amennyiben a 
kár nem az eszközök és a felszerelés elhasznáíódottsá- 
gának a következménye, vagy a tűzoltóegység hibájá
ból keletkezett;

3. a tűzoltásra, valamint az emberélet és a va
gyon megmentésére fordított eszközök utáni térít
ményre.

Az e szakasz első bekezdésében említett tényleges 
kiadások, illetve a tényleges kár utáni térítménvt, az 
a munka és más szervezet, állami szerv viseli, amely 
a tűzoltásra, az emberélet és vagyon megmentésére 
iránvuJó segítséget kérte, illetve az a község, melynek 
terííietén oltották a tüzet.

50. szakasz
A tűzoltóegyesületek tagjai és más olyan szemé

lyek, akik munkaviszony vagy egyéb alapon társada

lombiztosításban részesülnek és akik a tűz oltásakor 
a tűzvésztől veszélyeztetett emberélet és vagyon men
tésekor, az elemi és más csapásoktól sújtottak men
tésekor az elemi és más szerencsétlenségek követ
kezményeinek elhárításakor, a tűzvédelmi gyakorlato
kon, a gyakorlatról való visszatéréskor, valamint a 
tűzoltóegyesület és a tűzoltószövetség által szervezett 
szakkiképzésen életüket vesztik, megsérülnek, vagy 
megbetegszenek, amennyiben a betegség közvetlenül az 
említett szolgálat teljesítése után, vagy annak kizáró
lagos következményeként következik be, a társadalom- 
biztosítás terén ugyanolyan jogokat élveznek, mintha 
rendes munkahelyükön érte volna őket üzemi baleset.

Az önkéntes tűzoltóegyesület tagjai és más olyan 
személyek, akik rendes tevékenységük folytán nem 
részesülnek társadalombiztosításban, az egészségügyi és 
rokkantsági biztosítás keretében azonos biztosítási jo
gokat élveznek a Szervezett közmunkálatokban részt
vevő személyekkel, amennyiben az e törvény első be
kezdésében említett kürölmények között életüket vesz
tik, megsérülnek, vagy megbetegszenek, ha ez a be
tegség közvetlenül olyan tevékenység folytatása után 
vagy annak következményeként áll be, amelynek alap
ján be vannak biztosítva.

5. A tűzvédelmi óvintézkedések végrehajtása 
feletti felügyelet

51. szakasz
A törvényben és a törvény alapján hozott előírá

sokban meghatározott tűzvédelmi intézkedések és elő
írások feletti felügyeletet az illetékes belügyi szerv 
gyakorolja.

52. szakasz
A belügyekben illetékes községi szerv gyakorolja 

a tűzvédelem felügyeletével kapcsolatos teendőket, 
azok kivételével, amelyeket a jelen törvény, vagy más 
külön előírások a Köztársasági Belügyi Titkárság ha
táskörébe utalnak.

Két, vagy több község szkupstinája megegyezés 
alapján együttes felügyeletet létesíthet a tűzvédelmi 
intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére.

53. szakasz
A. Köztársasági Belügyi Titkárság közvetlen fel

ügyeletet gyakorol a tűzvédelmi előírások végrehajtá
sa felett a katonai célokra termelő munkaszervezetek
ben. jóváhagyja a beruházási-műszáká dokumentációt, 
a két vagy több község területét összekapcsoló kőolaj
vezetékek és gázvezetékek építésére, és ellát a tör
vénnyel és más előírásokkal hatáskörébe utalt egyéb 
teendőket is, a tűzvédelemmel kapcsolatban.

54. szakasz
A tűzvédelem terén való felügyeleti tevékenységet 

a belügyi szerv felhatalmazott dolgozói (a további szö
vegben: felügyelők) gyakorolják.

55. szakasz
A munka és más szervezetek, az állami szervek és 

a polgárok kötelesek lehetővé tenni a felügyelőknek 
tevékenységük zavarmentes gyakorlását, a felügyeleti 
tevékenység zavarmentes végzését a tűzvédelem terén 
és kötelesek e tevékenységgel kapcsolatban adatokat 
és felvilágosításokat szolgáltatni.

56. szakasz
A tűzvédelmi előírások alkalmazása feletti felügye

let gyakorlásában, a felügyelők együttműködnek más 
felügyeleti szervekkel, szolgálatokkal és szervezetek- 
kel

Ha a felügyelő a felügyelet végzése során megálla
pítja a más felügyeleti szerv határskörébe tartozó elő
írások megszegését, értesíti erről a megfelelő felügye
leti szervet.



57. szakasz
Ha a munka és más szervezetek, az állami szervek 

és a polgárok nem alkalmazták az előírt tűzvédelmi 
intézkedéseket, a belügyekben illetékes községi szerv 
elrendeli az ilyen intézkedések végrehajtását és elő
írja a végrehajtás határidejét.

58. szakasz
Az illetékes belügyi szerv, az előírt tűzvédelmi in

tézkedéseken kívül határozatával elrendelheti az aláb
bi intézkedések végrehajtását is:

1. megtilthatja olyan szerszámok és eszközök hasz
nálatát, amelyek alkalmazásából közvetlen tűz vagy 
robbanási veszély keletkezhet, mindaddig, amíg nem 
foganatosítanak intézkedéseket a veszély elhárítására;

2. Megtilthatja olyan tűzoltóberendezések, felszere
lések és eszközök használatát, amelyek nem felelnek 
meg a jugoszláv szabványoknak, vagy nem ren
delkeznek meghatározott szakintézmények atesztjével;

3. elrendelhet más olyan intézkedéseket is, amelyek 
közvetlenül megakadályozhatják a tűzvész keletkezé
sét és terjedését. Az előző bekezdésben említett vég
zés elleni panasznak nincs halasztó hatálya.

59. szakasz
A felügyelő a vizsgálat után köteles jegyzőköny

vet készíteni. A jegyzőkönyv egy példányát átadják a 
munka és más szervezetnek, illetve az állami szervnek, 
amelynél a felügyeletet végezték.

60. szakasz
A községi belügyi szerv köteles előírásos nyilván

tartást vezetni a tűzvédelemre vonatkozóan.

6. Pénzellátás

61. szakasz
A község biztosítja az általa alakított területi tűz

oltóegység és a jelen törvény 35. szakaszának 2. be
kezdésében említett önkéntes tűzoltóegyesület műkö
déséhez szükséges eszközöket.

62. szakasz
Á munka és más szervezetek és az állami szervek

ben lévő tűzoltóegységek működéséhez és műszaki fel
szereléséhez szükséges eszközöket a tűzoltóegységet 
létesítő szervezet, illetve szerv biztosítja.

63. szakasz
A biztosító intézetek kötelesek befizetni a közsé

geknek a tűzbiztosítási prémiumok 6°/o-át.
Az előző bekezdésben említett befizetést abban a 

községben kell eszközölni, melynek területén van a 
bebiztosított vagyon.

Ha a bebiztosított vagyon több község területén 
van, a biztosító intézet köteles a prémiumok 6%>-át 
befizetni minden község számára, a területén lévő 
bebiztosított vagyon értékének arányában.

64. szakasz
A tűzvédelmi előírások megszegéséért szabálysér

tési eljárásban kiszabott pénzbüntetésekből eredő ösz- 
szeg azt a községet illeti meg, melynek területén tör
tént a szabálysértés.

65. szakasz
.. 4,z e érvény 63. és 64. szakaszában említétt esz

közöket külön tűzvédelmi alapba fizetik be és kizáró
lag a tűzvédelem tökéletesítésére használhatók fel 
mégpedig:

1. tűzoltófelszerelés és eszközök beszerzésére;
2. a _ tűzoltóegységek és felszerelésük elhelyezésére 

szolgaló objektumok felépítésére;
3. a tűzoltóegységek kádereinek iskoláztatására és 

szakmai továbbképzésére;

4. a megelőző- nevelő tevékenységek fejlesztésé
re.

Az előző szakaszban említett alap irányításában 
részt vesznek az érdekelt munka és más szervezetek 
és állami szervek képviselői is.

7. Büntető rendelkezések

66. szakasz
Szabálysértés elkövetéséért tízezer dinárig terjed

hető pénzbírsággal sújtandó a munkaszervezet és más 
jogi személy ha:

1. nem hozza meg a tűzvédelmi tervet és a tűzvé
delemről szóló egyéb általános aktusokat (7. és 21. sza
kasz);

2. a jelen törvény 20. szakaszának rendelkezései
vel ellentétben használja a tűzoltásra szolgáló felsze
relést és eszközöket;

3. a tűzoltóegységet nem alakítja meg a jelen tör
vény 26. szakaszának értelmében;

4. nem hajtja végre az elrendelt tűzvédelmi intéz
kedéseket az illetékes belügyi szerv által előírt ha
táridőn belül (58. szakasz).

Az ezen szakasz első bekezdésében felsorolt sza
bálysértés elkövetéséért 500 dinárig terjedő pénzbír
sággal sújtandó a munkaszervezet, illetve más jog
alany felelős dolgozója.

67. szakasz
Szabálysértés elkövetéséért 5000 dinárig terjedhető 

pénzbírsággal sújtandó a munkaszervezet és más jo 
gi személy, ha:

1. az illetékes szerv engedélye nélkül használatba 
veszi, vagy üzembe helyezi a felépített, adaptált, át
alakított objektumot, berendezést, felszerelést és he
lyiséget (12. szakasz);

2. a jelen törvény 38. szakaszának rendelkezéseivel 
ellentétben jár el;

3. a rendelet ellenére indokolt ok nélkül megta
gadja a tűzvésztől veszélyeztetett emberélet és vagyon 
mentésére valamint a tűzvész leküzdésére szükséges 
szerszám, szállító, műszaki és más eszközök rendelke
zésre bocsátását (43. szakasz);

4. akadályozza, vagy zavarja a felügyelőt a fel
ügyelet gyakorlásában, vagy megtagadja a szükséges 
adatok és tájékoztatások szolgáltatását (55. szakasz).

Az ezen szakasz első bekezdésében felsorolt sza
bálysértés elkövetéséért 500 dinárig terjedhető pénz
bírsággal sújtandó a munkaszervezet, illetve más jog
alany felelős dolgozója.

68. szakasz
Szabálysértés elkövetéséért 3000 dinárig terjed

hető pénzbírsággal sújtandó a munkaszervezet és más 
jogi személy, ha:

1. nem jár el a jelen törvény 13. szakaszának első 
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint;

2. a jelen törvény 14. szakaszának rendelkezései
vel ellentétben jár el;

3. nem jár el a jelen törvény 17. szakaszának ren
delkezése szerint.

Az ezen cikk első bekezdésében felsorolt szabály- 
sértés elkövetéséért 300 dinárig terjedhető pénzbírság
gal sújtandó a munkaszervezet, illetve más jogalany 
felelős dolgozója.

69. szakasz
Szabálysértés elkövetéséért 500 dinárig terjedhető 

pénzbírsággal, vagy 15 napig terjedhető elzárásbünte- 
téfsel sújtandó az a személy aki:

1. a jelen törvény 37. szakaszának rendelkezésével 
ellentétben jár el;

2. rendelkezés ellenére indokolt okok nélkül meg
tagadja a tűzvész leküzdésében, valamint az ember- 
elit és vagyon mentési munkálataiban való részvételt



(42. szakasz, első bekezdés, 9. pont és 43. szakasz első 
bekezdés);

3. az illetékes szerv rendeletének ellenére indokolt 
ok nélkül megtagadja a tűzvész leküzdésére, az em
berélet és a vagyon megmentésére szükséges szer
szám-, szállító és más eszközöknek a tűzoltóegységek 
számára való rendelkezésre bocsátását (43. szakasz);

4. akadályozza, vagy zavarja a felügyelőt a fel
ügyeleti szolgálat gyakorlásában, vagy megtagadja a 
szükséges adatok. vagy tájékoztatások szolgáltatását 
(55. szakasz).

III. ÁTMENETI ÉS ZÁRÖRENDELKEZÉSEK

70. szakasz
A községek kötelesek a jelen törvény hatálybalé

pésétől számított egy éven belül meghozni tűzvédel
mi terveiket.

A munka- és más szervezetek és az állami szervek 
kötelesek tűzvédelmi terveiket és az erre vonatkozó meg
felelő aktusaikat a községi tűzvédelmi tervek meghoza
talától számított egy éven belül egybehangolni a köz
ségi tervekkel

71. szakasz
A Köztársasági Belügyi Titkárság a jelen törvény 

hatálybalépésétől számított egy éven belül közelebbi 
előírásokat hoz:

1. a hivatásos tűzoltók szakvizsgájának programjá
ról, feltételeiről és a vizsgatétel módjáról;

2. a területi tűzoltóegységek dolgozóinak egyenru
hájáról és rangjelzéseiről;

3. a nyilvántartásokról és a községi belügyi szerv 
tájékoztatásának módjáról a tűzoltóegységek részéről;

4. a nyilvántartásokról és a Köztársasági Belügyi 
Titkárságnak a községi belügyi szervek részéről tör
ténő tájékoztatás módjáról.

72. szakasz
A Köztársasági Végrehajtó Tanács közelebbi elő

írásokat hoz a lakóházak, ügyleti és egyéb közobjek
tumok, ipari és más munkaszervezetekben foganatosí
tandó tűzvédelmi intézkedésekről, valamint az olyan 
objektumokban alkalmazandó intézkedésekről, ame
lyekben könnyen keletkezhetik tűz, és azokban az épü
letekben, amelyekben egybegyűlnek az emberek, vagy 
többen tartózkodnak és ahol tüzet, robbanást, vagy 
mérges gázokat kiváltó tevékenység folyik, illetve, 
ahol gyúlékony, vagy robbanó, vagy mérges gázokat 
kiváltó anyagot tárolnak.

Az ezen cikk első bekezdésében említett előírások
ban meghatározzák az előírások megszegésével kapcso
latos szabálysértési büntetéseket is.

73. szakasz
A Köztársasági Belügyi Titkárság, a Köztársasági 

össznépvédelmi Titkársággal egyetértve közelebbi elő
írásokat hoz a tűzvédelmi intézkedések alkalmazása 
feletti felügyeletről a katonai célokra termelő mun
kaszervezetekben.

74. szakasz
A tűzvédelem terén működő munka és más szerve

zeteknek a jelen törvényben előirányzott kötelezettsé
gei és jogai alkalmazandók a polgári jogi személyekre, 
valamint magánszemélyekre is, akik saját munkaesz
közeik felhasználásával végzett tevékenységük közben 
más személyek munkáját is igénybe veszik.

75. szakasz
A területi tűzoltóegység parancsnoka, aki a jelen 

törvény hatálybalépténeli napján nem tesz eleget a 
törvény 29. szakaszának első bekezdésében előírt fel
tételeknek és a tűzvédelmi tevékenységekben nincs tíz 
évi munkakora, köteles 4 éven belül megszerezni az 
előírt iskolai végzettséget.

76. szakasz
Az V. Alkotmányfüggelékkel össznang^an a je^en 

törvény alkalmazandó a Szerb Szocialista Köztársaság 
egész területén mindaddig, amíg az autonóm tartomá
nyok nem hozzák meg saját előírásaikat.

77. szakasz
A jelen törvény hatálybalépésével érvényüket vesz

tik a következő törvények és szabályrendeletek: az 
önkéntes tűzoltóegyesületekről szóló törvény (SZSZK 
38/65 Hivatalos Közlöny), á tűzoltóegységeknek járó 
térítmény a tűzoltásban, vagy más községek területén 
való mentési munkálatokban való részvételért (SZSZK 
15/65. sz. Hiv. Közi.), szabályrendelet a tűzvédelmi in
tézkedésekről a gazdasági vállalatokban és intézmé
nyekben (SZNK 34/52. sz. Hiv. Közi.), valamint az 
említett szabályrendelet alapján hozott előírások és 
a jelen törvénnyel ellentétes előírások rendelkezései.

78. szakasz
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

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

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A TÁRSADALMI TULAJDONBAN LÉVŐ FÖLD
TERÜLETEK ÖNKÉNYES ELFOGLALÁSÁBÓL 
EREDŐ VAGYONJOGI VISZONYOK MEGVITATÁ
SÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 

ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A társadalmi tulajdonban lévő földterületek ön
kényes elfoglalásából eredő vagyonjogi viszonyok 
megvitatásáról szóló törvényt módosító törvényt, ame
lyet a Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinája a 
Köztársasági Tanács 1970. december 28-án és a Poli
tikai-Szervezési Tanács 1970. december 28-án tartott 
ülésén elfogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 154. szám
Belgrád, 1970. december 28.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A TÁRSADALMI TULAJDONBAN LÉVŐ FÖLDTE
RÜLETEK ÖNKÉNYES ELFOGLALÁSÁBÓL EREDŐ 
VAGYONJOGI VISZONYOK MEGVITATÁSÁRÓL 

SZÓLÓ TÖRVÉNYT MÓDOSÍTÓ

T Ö R V É N Y

1. szakasz
A társadalmi tulajdonban lévő földterületek ön

kényes elfoglalásából eredő vagyonjogi viszonyok 
megtárgyalásáról szóló törvény (SZNK 5/60. és 13/63. 
és SZSZK 18/67. sz. Hiv. Közi.) 2. szakaszának 1. 
bek^.dése a következőképpen módosul:

.,A társadalmi tulajdonban lévő földterületeknek 
a jelen törvény 1. szakaszában említett önkényes el



foglalását, ezen törvény rendelkezéseinek értelmében 
legkésőbb 1971. végéig meg kell tárgyalni."

2. 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. 
•zakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a következő

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSÁRÓL 
ÍS  EGÉSZSÉGVÉDELMÉNEK KŐTELEZŐ FORMÁI
RÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉ
SZÍTŐ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁ

SÁRÓL

A lakosság egészségügyi biztosításáról és egész- 
»égvédelmének kötelező formáiról szóló törvényt mó
dosító és kiegészítő törvényt, amelyet a Szerb Szo
cialista Köztársaság Szkupstinája a Köztársasági Ta
nács 1970. december 28-án és á Népjóléti-Egészség- 
ögvi Tanács 1970. december 28-án tartott ülésén elfo
gadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.:

KSZ 155. szám
Belgrád, 1970. december 28.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSÁRÓL 
ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMÉNEK KÖTELEZŐ FORMÁI
RÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉ

SZÍTŐ

t ö r v é n y

1. szakasz
A lakosság egészségügyi biztosításáról s egészség- 

védelmének kötelező formáiról szóló törvény (SZSZK 
27/70. Hivatalos Közlöny) 77. szakaszának 3. bekez
désében a „megszervezett” kifejezés után „vagy szer
ződéssel biztosított” kifejezés lép.

2. szakasz
A „biztosítottak közösségei” című VI. fejezetben 

a 90. szakasz után egy új, következő elnevezésű fe
jezet kerül:

„3. a biztosítottak tanácsai”, valamint egy új 90a 
szakasz, amely így hangzik:

„90a szakasz
„a közösségek minden község területére vonat

kozóan megalakítják a biztosítottak tanácsát,
A biztosítottak tanácsának megalakításáról szóló 

határozatot a közösség közgyűlése hozza. A határo
zatban szabályozzák a tanács megválasztásának mó
dozatát, hatáskörét és a közgyűléshez, valamint a 
közösség egyéb szerveihez való viszonyát.”

3. szakasz
A 132. szakasz első bekezdése a következőké*.,. —i 

módosul:
„a közösségeket legkésőbb 1971. február 28-áig meg 

kell alakítani” .

4. szakasz
A 133. szakasz megtoldandó két új 3. és 4. be

kezdéssel, amely így hangzik:
A közösség megalakításáról szóló aktus akkor hoz

ható meg, ha az egészségügyi biztosításban illetékes 
köztársasági, illetve tartományi közigazgatási szerv 
megállapítja a jelen törvény 77. szakaszában előírt 
feltételek fennállását.

A jelen szakasz 2. bekezdésének értelmében, a 
közösség megalakításáról szóló akitus megerősítésének 
napjával, a közösség megalakítottnak tekintendő.”

A jelenlegi 3. bekezdés 5. bekezdéssé változik.

5. szakasz
A 138. szakaszban az „1970. december 31-éig” he

lyébe „1971. március 31-éig” kifejezés lép .1

6. szakasz
A 138. szakasz után egy új következőképpen hang

zó 138a szakasz kerül:

„138a szakasz
A dolgozók jelenlegi társadalombiztosító közössé

gei és a földművesek jelenlegi egészségbiztosítási kö
zösségei a jelen törvény rendelkezéseinek értelmében 
megalakuló megfelelő közösségek alakító gyűléséig 
ellátják a következő teendőket és feladatokat:

1. a dolgozók egészségügyi biztosítási közösségeik 
feladatait és teendőit a jelenlegi dolgozók társada
lombiztosító kommunális közösségei, a földművesek 
egészségügyi biztosítási közösségeinek feladatait és 
teendőit pedig a földművesek jelenlegi egészségügyi 
biztosítási kommunális közösségei látják el;

2. a dolgozók Köztársasági illetve tartományi 
egészségügyi biztosítási és viszontbiztosítási közössé
geinek feladatait és teendőit, a dolgozók belgrádi Köz
társasági-társadalombiztosítási közössége, illetve a 
dolgozók tartományi társadalombiztosítási közössége 
látja el, míg a földművesek Köztársasági, illetve tar
tományi egészségügyi biztosítási és viszontbiztosítási 
közösségeinek jogait és kötelezettségeit a földműve
sek belgrádi Köztársasági egészségügyi biztosítási 
közössége, illetve a földművesek tartományi egész
ségügyi biztosítási közössége gyakorolja.

A dolgozók jelenlegi kommunális társadalombiz
tosító közösségének és a földművesek egészségügyi 
közösségeinek közgyűlése, legkésőbb 1970. december 
31-éig általános aktusával meghatározza a biztosí
tottak egészségvédelemre és egészségügyi biztosításra 
vonatkozó egyéb jogait, és a jelen törvényben és a 
közösség általános aktusában meghatározott jogok 
pénzelésére szolgáló járulékok kulcsát.

A dolgozók jelenlegi kommunális társadalombiz
tosító közösségeinek és a földművesek egészségügyi 
biztosítási közösségének közgyűlése, amennyiben 1970. 
december 31-éig nem hozzák meg a jelen szakasz 2. 
bekezdésében említett általános aktust,, azt meghoz
hatják 1971. január 15-éig azzal, hogy 1971. január 
1-étől kell az aktust alkalmazni.

7. szakasz
A 139. szakasz 1. bekezdése a következőképpen 

módosul:
„A dolgozók jelenlegi társadalombiztosító közössé

gei és a földművesek jelenlegi egészségügyi biztosí
tási közösségei az 1971. március 31-i állomány sze



rint beszüntetik működésüket és eszközeiket, vala
mint, kötelezettségeiket elosztják a jelen törvény ér
telmében megalakult közösségekre” .

8. szakasz

A 144. szakasz 1. bekezdése a következőképpen 
módosul:

„A jelen törvény rendelkezéseinek értelmében 
megalakult megfelelő közösségek alakuló gyűlésének 
napjával, de legkésőbb 1971. március 3l-éig a dolgozók 
jelenlegi társadalombiztosító közösségei beszüntetik az 
egészségügyi biztosításra vonatkozó ügyek intézését, 
a földművesek jelenlegi egészségügyi biztosítási kö
zösségei pedig beszüntetik munkájukat” .

9. szakasz

A 145. szakaszban az „1971. június 30-áig” kife
jezés „1971. december 31-éig” kifejezéssel helyette
sítendő.

10. szakasz

A 146. szakasz a következő szövegre módosul:

„A biztosítottak 1970. december 31-éig benyújtott 
elintézetlen panaszait, amelyek mérlegelésére a je 
lenlegi kommunális társadalombiztosító intézetek és 
a jelenlegi Köztársasági, illetve tartományi társada
lombiztosító intézetek voltak illetékesek, a jelenlegi 
közösségek közgyűlései által feljogosított szervek 
intézik.

A biztosítottak 1971. március 31-éig benyújtott és 
el nem intézett panaszait, amelyek intézésére az 
említett határidőig a jelenlegi közösségek szervei 
voltak illetékesek, az e törvény rendelkezésének ér
telmében megalakult közösségek intézik, általános 
aktusaikkal előírt módon.”

11. szakasz

A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon 
lép életbe.
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E L N Ö K I  R E N D E L E T E T  

A GYERMEKEK KANYARÓ ELLENI VÉDŐOLTÁ
SÁRÓL SZŐLŐ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 

NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A gyermekek kanyaró elleni védőoltásáról szóló 
törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztársaság 
Szkupstinája a Köztársasági Tanács 1970. decem

ber 28-án és a Népjóléti-Egészségügyi Tanács 1970. 
december 28-án tartott ülésén elfogadott, ezzel érvé
nyessé nyilvánítom.

KSZ 156. szám
Belgrád, 1970. december 28.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y  

A GYERMEKEK KANYARÓ ELLENI VÉDŐOLTÁ
SÁRÓL

Á l t a l á n o s  r e n d e l k e z é s e k

1. szakasz

A kanyaró (morbilli) elleni védőoltás (a továbbiak
ban: védőoltás) kötelező a meghatározott életkort! 
gyermekek számára.

2 szakasz

A közösség gondoskodik a védőoltás lebonyolítá
sáról, az egészségügyi munkaszervezetek pedig köz
vetlenül megszervezik és végrehajtják a védőoltást.

3. szakasz

A védőoltást a beoltandó személyek előzetes meg
vizsgálása után orvos végzi.

A védőoltást végezhetik felső- vagy középfokú or
vostudományi képzettségű egészségügyi dolgozók isc 
de csak orvos jelenlétében és felügyelete mellett.

4. szakasz

Védőoltásra csak olyan oltóanyagot lehet használ
ni, melynek alkalmazását jóváhagyta a Szövetségi 
Egészségvédelmi Intézet.

5. szakasz

Bármely más fertőző betegség járványos fellépése 
esetén, amely kedvezőtlenül hathat vagy veszélyez
tetheti a kanyaró elleni védőoltásban részesülő sze
mélyek egészségét — a védőoltást nem szabad vé
gezni, ha pedig már folyamatban van — ideiglenesen 
be kell szüntetni.

A védőoltás ideiglenes beszüntetéséről a Köztár
sasági, Egészségvédelmi Intézet, illetve a tartományi 
egészségvédelmi intézet javaslatára a Köztársasági 
Egészségügyi és Népjólétpolitikai Titkárság, illetve a 
tartományi egészségügyi és népjólétpolitikai titkárság 
dönt.

6. szakasz

A védőoltás azon program szerint bonyolítandó 
le, amelyet a Köztársasági Egészségvédelmi Intézet, 
illetve a tartományi egészségvédelmi intézet javasla



tára minden évben a Köztársasági Egészségügyi és 
N épjólétpolitikai Titkárság, illetve a tartományi
egészségügyi és népjólétpolitikai titkárság hoz.

7. szakasz

A védőoltás szervezésével és lebonyolításával kap
csolatos kiadásokra szükséges eszközöket a lakosság 
egészségügyi biztosításáról és egészségvédelmének kö
telező formáiról szóló törvény (SZSZK 27/70. sz. Hiv. 
Közi.) rendelkezései értelmében biztosítják.

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK

8. szakasz

Szabálysértés elkövetéséért 10 000 dinárig terjed
hető pénzbírsággal sújtandó az egészségügyi munka- 
szervezet, ha:

1. a jelen törvény 1. és 5. szakaszában foglalt ren
delkezések ellenére nem végzi el a védőoltást;

2. a védőoltást nem végzi a jelen törvény 2. sza
kaszában foglalt rendelkezésekkel összhangban;

3. a jelen törvény 3. szakaszában foglalt rendel
kezések ellenére jóvá nem hagyott oltóanyaggal végzi 
el a védőoltást.

A jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt csele
kedetek egyikének elkövetéséért 500 dinárig terjed
hető pénzbírsággal sújtandó az egészségügyi munka- 
szervezet felelős dolgozója.

9. szakasz

Szabálysértés elkövetéséért 300 dinárig terjedhető 
pénzbírsággal sújtandó az a szülő vagy gyám, aki 
alaptalanul elutasítja vagy más módon gátolja a 
védőoltási programban felölelt gyermek beoltását.

ZÁRÖRENDELKEZÉSEK

10. szakasz

A Köztársasági Egészségügyi és Népjólétpolitikai 
Titkárság, illetve a tartományi egészségügyi és nép
jólétpolitikai titkárság közelebbi előírásokat hoz a 
védőoltás lebonyolításának feltételeivel és módoza
tával kapcsolatban.

11. szakasz

A  jelen törvény az V. Alkotmányfüggelék 5. pont
jának 3. bekezdése értelmében a köztársaság egész 
területén alkalmazandó, amíg a szocialista autonóm 
tartományok nem hozzák meg saját törvényüket.

12. szakasz

A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon 
lép érvénybe.
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E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A BELÜGYI SZERVEK MEGHATÁROZOTT SZOL
GÁLATAIBAN NYUGDÍJAZOTT BIZTOSÍTOTTAK 
NYUGDIJAINAK KIVÉTELES EGYBEHANGOLÁ

SÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 
NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A belügyi szervek meghatározott szolgálataiban 
nyugdíjazott biztosítottak nyugdíjainak kivételes egy
behangolásáról szóló törvényt, amelyet a Szerb Szo
cialista Köztársaság Szkupstinája, a Köztársasági Ta
nács 1970. december 28-án és a Népjóléti-Egészség
ügyi Tanács 1970. december 28-án tartott ülésén 
elfogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 157. szám
Belgrád, 1970. december 28.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

A BELÜGYI SZERVEK MEGHATÁROZOTT SZOL
GÁLATAIBAN NYUGDÍJAZOTT BIZTOSÍTOTTAK 
NYUGDÍJAINAK KIVÉTELES EGYBEHANGOLÁ

SÁRÓL

1. szakasz

Azok a nyugdíjasok, akik a belügyi szervekben a 
nyugdíjalaptörvény 58. és 59. szakasza értelmében 
teljesítettek szolgálatot és nyugdíjjogosultságukat a
nyugdíjalaptörvény 61. szakaszának rendelkezései ér
telmében a Köztársasági autonóm tartcmányokon kí
vüli területén székelő kommunális társadalombizto
sító intézetnél 1967. december 31-éig valósították meg, 
jogosultak az e törvényben meghatározott módon és 
feltételek mellett nyugdíjaik kivételes egybehango
lására.

Az e szakasz 1. bekezdésében említett nyugdíj
egybehangolásra azok a nyugdíj élvezők jogosultak, 
akiknek nyugdíját a nyugdíjalaptörvény 220a. szaka
sza értelmében valorizálták. A rokkantsági és a csa
ládi nyugdíj élvezői is jogosultak az említett nyug- 
díjegybehangolásra.

2. szakasz

A nyugdíj egybehangolása, a Köztársaság autonóm 
tartományokon kívüli területén 1967-ben az azonos, 
illetve a megfelelő kategóriába tartozó munkahelyen
— amelyen a dolgozót nvugdíjazták — megvalósí
tott átlag személyi jövedelem alapján történik.

A megfelelő kategóriába való átcsoportosítást és 
az e szakasz 1. bekezdésében említett személyi jöve
delem átlagának megállapítását az e törvény ha
tálybalépésétől számított hárrun hónanon belül a 
Köztársasági Belügyi Titkárság végzi el.



3. szakasz

Az e törvény rendelkezései értelmében történő 
nyugdíjegybehangolásnál nem veszik figyelembe a 
nyugdíjalaptörvény S7. szakasza értelmében 1969. 
január 1-étől végzett valorizációt.

4. szakasz

Az e törvény rendelkezései értelmében előirányo
zott nyugdíjegybehangolásra szükséges eszközöket, a 
rokkantsági és a dolgozók nyugdíjbiztosítási alap 
részére a köztársasági költségvetésből biztosítják.

Az e szakasz 1. bekezdésében említett eszközök 
fisszegét és biztosításának módját a Köztársasági Vég
rehajtó Tanács a Dolgozók Köztársasági Társadalom- 
biztosító Közösségével egyetértve határozza meg. A 
szerződést a Dolgozók Köztársasági Társadalombiz
tosító Közösségével a Köztársasági Pénzügyi Titkár
ság köti meg.

5. szakasz

Az e törvény rendelkezései értelmében egybehan
golt nyugdíjakat 1970. január 1-étől kell folyósítani.

6. szakasz

Ez a törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon 
lép hatályba.
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E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A KÖZSÉGEK PÓTESZKÖZÖKBEN VALÓ RÉSZE
SÜLÉSÉNEK MÉRCÉIRŐL ÉS FELTÉTELEIRŐL 
SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁ

SÁRÓL

A községek póteszközökben való részesülésének 
mércéiről és feltételeiről szóló törvényt, amelyet a 
Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinája a Köztár
sasági Tanács 1970. december, 28-án és a Politikai- 
Szervezési Tanács 1970. december 10-én tartott ülé
sén, elfogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 158. szám
Belgrád, 1970. december 28.

Dragoslav Markovié, s. k.
_ , » Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

A KÖZSÉGEK PÓTESZKÖZÖKBEN VALÓ RÉSZE
SÜLÉSÉNEK MÉRCÉIRŐL ÉS FELTÉTELEIRŐL,

i. Ál t a l á n o s  r e n d e l k e z é s e k

1. szakasz

Annak a községnek, amelynek eszközei nem ele
gendők arra, hogy biztosítsa a közigazgatási szervek 
és az igazságügyi szervek munkájára, a községi 
szkupstina működésével kapcsolatos költségek fede
zésére, a község .egészségvédelmi és népjólétvédelmi 
funkciójának végzésére, valamint az alkotmány és a 
törvény által előírt egyéb funkciójának gyakorlására 
szükséges eszközöket, a Szerb Szocialista Köztársa
ság (a továbbiakban: Köztársaság) biztosítja számuk
ra azokat, az e törvényben megszabott mércék és 
feltételek mellett.

Az e szakasz 1. bekezdésének rendelkezései értel
mében községi jövedelemnek tekintendők azok a 
köztársasági és tartományi bevételek is, amelyeket 
külön törvény alapján engedtek át a községeknek.

2. szakasz

A községek számára a póteszközöket a Köztársa
ság egész területén megvalósított köztársasági bevé
telből biztosítják.

3. szakasz

A póteszközök teljes összegét, valamint az e tör
vényben megszabott mércék és feltételek szerint, az 
egyes községeknek járó póteszközök összegét a köz
társasági költségvetésben határozzák meg.

4. szakasz

A községeknek juttatott póteszközök nagyságának 
az áralakulásokkal és e társadalmi szükségletek ki
elégítését célzó általános életszínvonal növekedésé
vel való egybehangolása érdekében, a jelen törvény
ben előírt mércéket minden évben valorizálják a köz
ségeknek póteszközként juttatandó köztársasági bevé
tel növekedési kulcsával arányosan.

Az 1. bekezdésben említett valorizáció nem lehet 
kisebb a Köztársaságban, az általános áremelkedési 
indexnél. Ha Köztársaságban az általános áremelke
dési index nagyobb mint a Köztársaság nemzeti jö
vedelmének növekedése, a valorizáció a Köztársaság
ban megvalósult nemzeti jövedelem növekedési kul
csa szerint történik.

II. A KÖZSÉGEK TÁRSADALMI SZÜKSÉGLETEI
NEK FEDEZÉSÉRE ÉS FELADATAIK TELJESÍTÉ
SÉRE SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK MEGHATÁROZÁ

SÁRA SZÜKSÉGES

M É R C É K

5. szakasz

A jelen törvény 1. szakaszában említett felada
tok és tevékenységek finanszírozására ízűkséges esz
közök összegének meghatározására alkalmazott mér
cék a következő feladatokra illetve tevékenységekre 
vonatkoznak! _ -------------------------------------  -. ....



1. a községi szkupstina működésére (a községi 
szkupstina funkcionáriusait megillető állandó térít- 
mények, a szkupstina tagjai személyi jövedelmének 
és a szkupstinában kifejtett tevékenységükkel kap
csolatos úti- és más költségek, a szkupstina, vala
mint testületei és szervei előírásainak és más ak
tusainak közzétételével és a szkupstina, valamint 
testületei ülésének megtartásával kapcsolatos költ
ségek),

2. a községi közigazgatási szervek és a községek 
külön szervei rendes tevékenységére (a dolgozók sze
mélyi jövedelme, a rendszeres tevékenység anyagi 
költségei, a munkaeszközök és az ügyviteli leltár 
amortizációja),

3. a milícia működésére,
4. az igazságügyi szervek munkájára (a községi 

bíróságok, a községi közvádlóságok),
5. az össznépi védelem megszervezésére és meg

valósítására,
6. az alapvető egészségvédelem biztosítására (a 

biztosításban nem részesülő személyek kötelező egész
ségvédelmének formái, valamint az egészségvédelem 
többi formái azon személyek számára, akik a községi 
szkupstina értékelése szerint nem képesek fizetni 
gyógykezeltetésük költségeit, a fertőző betegségek le
küzdésére irányuló akciók és intézkedések, egészség- 
ügyi és egyéb megelőző intézkedések alkalmazása az 
egészségügyi központ működése és a halál okának 
megállapítása),

7. a szociális védelemre (a fasiszta terror áldoza
tainak a tényleges katonaidőt szolgáló személyek 
családjainak segélyezése, a községi szkupstina hatá
rozata alapján a népjóléti intézményekbe és a más 
családoknál elhelyezett gondnokoltak eltartása, ál
landó és időleges szociális segélyek),

8. a könyvtárak, a levéltárak tevékenységére a 
kulturemlékművek és a természeti szépségek védel
mére,

9. a térségi tervek kidolgozására (a községek tér
ségi terve, a települések és a különös rendeltetésű 
területek városrendezési tervei),

10. a társadalmi-politikai szervezetek programsze
rű tevékenységének biztosítására,

11. a kötelező jövedelemlekülönítésre a község 
tartalékalapjába, és a vasútvonalakon áthaladó át
járóit biztosítására szükséges költségek egy . részének 
fedezésére.

6. szakasz

A községi szkupstina és szervei működéséhez szük
séges összeget (kivéve a földmérési igazgatóság te
vékenységét) a község lakosainak száma, területének 
nagysága, a nemzeti jövedelem értéke, a község te
rületén lévő települések száma és az egyes települé
seken élő lakosok száma szerint határozzák meg.

A községi közigazgatási szerv földmérési igazga
tóságának működéséhez szükséges eszközök összegét 
a terület nagysága, a mérések válfaja és a községek 
területén lévő kataszteri parcellák száma szerint ha
tározzák meg.

7. szakasz

A községi szkupstina működéséhez szükséges — 
a község egy lakosára jutó — eszközök összegét az 
alábbiak szerint állapítják meg:

a 20 500-nál kevesebb lakost számláló 
községben egy lakosra 7,49
a 20 500-nál több lakost számláló köz
ségben egy lakosra 4,28

Az e szakasz 1. bekezdésének rendelkezése szerint 
elszámolt eszközök összege a község területének 
nagyságától függően növekszik, éspedig:

350—550 km2 kiterjedésű községekre 0,5%-kal
az 550—800 km2 kiterjedésű községekre 1,0%-kal 
a 800—1100 km’  kiterjedésű községekre 1,5%-kal 
az 1100—1400 km2 kiterjedésű községekre 2,0%-kal 
az 1400 km2 nagyobb községekre 2,5“4-kai

8. szakasz

A közigazgatási szervek működéséhez szükséges 
eszközök összegét —  kivéve a belügyi szerveket és a 
helyi irodákat — a község lakosságának száma sze
rint állapítják meg:

A lakosok összlétszáma

20 500 lakosig 
20 500 felül 40 500-ig 
40 500 felül 75 500-ig 
75 500 felül

Az egy lakosra 
jutó összeg

64,25 dinár 
51,40 dinár 
48,31 dinár 
44,91 dinár

Az e szakasz 1. bekezdése rendelkezései szerint 
elszámolt eszközök összege a gazdaságilag fejlettebb 
és nagyobb községekben a szervek összetettebb és 
terjedelmesebb munkája következtében az alábbiak 
szerint növekszik:

a) azokban a községekben ahol az egy lakosra jutó 
nemzeti jövedelem a következő:

1 000 dináron felül 2 000 dinárig 2°/„-kal
2 000 dináron felül 3 000 dinárig 3%-kal
3 080 dináron felül 4 500 dinárig 6%-kal
4 500 dináron felül 6 000 dinárig 8%-kal
6 000 dináron felül 10%-kal

b) az alábbi lélekszámú községekben:

40 500 felül 55 500-ig 2%-kal
55 500 felül 75 500-ig 4%-kal
75 500 felül 105 500-ig 7%-kal

105 500 felül 145 500-ig 11 »/„-kai
145 500 felül 15%-kal

c) a községek nagysága szerint:

a 350 km2-nél nagyobb 550 km2 területű
községekben 0,6%-kai

az 550 kms-nél nagyobb, 800 km2-ig ter
jedő községekben 1,3%-kal

a 800 km2-nél nagyobb 1.100 km2-ig ter
jedő községekben 1,9%-kal

az 1 100 km2-nél nagyobb 1 400 km2-ig
terjedő községekben 2,6%-kal

az 1 400 km2-nél nagyobb községekben 3,2%-kal



9. szakasz

A közigazgatási belügyi szervek működéséhez 
szükséges eszközök összegét (a milícia kivételével) a 
község lakosságának száma szerint lakosonként álla
pítják meg, éspedig:

60 500 lakosig lakosonként '12,37 dinár
60 500-tól 150 000 lakosig lakosonként 17,86 dinár
150 000 lakoson felül lakosonként 27,48 dinár

A milícia működéséhez szükséges eszközök össze
gét a községben lakosonként állapítják meg, éspedig:

a) 60.500-nál kevesebb lakost számláló községben 
18,30 din.

b) a 60 500-nál több lakost számláló községekben, 
ahol a község székhelyén az alábbi számú lakos él:

30 000 lakosig /  23,00 din.
30 000-nél több 45 000-ig 25,68 din.
45 000-nél több 60 000 lakosig 40,12 din.
60 000-nél több 100 000 lakosig 48,68 din.

100 000 lakosnál többet számláló községben 58,85 din.

Az e szakasz 2. bekezdése rendelkezése szerint ki
számolt eszközök összege a terület nagyságától füg
gően az alábbi kiterjedésű községekben növekszik:

550 km3—800 km2 kiterjedésű községekben 2%-kal
800 km’—1 100 km2 kiterjedésű községekben 3%-kal
1100 kmá—1 400 km3 kiterjedésű községekben 4%-kal
az 1 400 km2-né] nagyobb községekben 6%-kal

A jelen szakasz 1., 2. és 3. bekezdésében említett 
mércék szerint megállapított eszközöket a Köztársa
sági Végrehajtó Tanács 40%-ra is növelheti azokban 
a községekben, amelynek területe a szomszédos álla
mokkal határos, és területükön államközi határát
kelőhelyek vannak a magisztrális útvonalakon, a sze
mély* és áruforgalom méreteitől függően.

10. szakasz

A helyi irodák működéséhez szükséges eszközök 
összegét lakosonként az alábbiak szerint állapítják 
meg:

a) a 65 500-on felüli lélekszámú községekben, ahol 
E község székhelyén kívül a települések szerint az 
alábbiak szerint alakulnak az eszközök:

750 lakosig 7,67 dinár
750 lakoson felül 1 250 lakosig 7,29 dinár

1 250 lakoson felül 2 500 lakosig 6,90 dinár
2 500 lakoson felül 4 000 lakosig 6,52 dinár
4 000 lakoson felül 6,13 dinár

b) a többi községek számára az a) pont alatti ren
delkezések szerint csökkentett összegben:

— a 60 500—90 500 lakost számláló köz
ségben 10%-kal

— 90 500—130 500 lakost számláló köz
ségben 20%-kal

— a 130 500-nál több lakost számláló
v , ■ községekben “15%-kal.

11. szakasz

A községi közigazgatási szerv földmérési igazga
tóságának működéséhez szükséges mércéket egy pont 
értéke szerint határozzák meg, ennek teljes összegét 
a község területén lévő kataszteri parcellák számá
nak és a hektárok számának összege képezi.

Egy pont (poén) értéke:

a) a részletesen felmért területen:
60 000 pontig 8,18 dinárt
60 000 ponttól 100 000 pontig 2,79 dinárt

100 001 ponttól 150.000 pontig 2,07 dinért
150001 ponttól 200.000 pontig 1,88 dinárt
200001 ponttól 450.000 pontig 1,69 dinárt
450 000.ponton felül '/- 1,33 dinárt

b) a grafikai méréssel felmért területeken:
60 000 pontig 2,68 dinárt
60 001 ponttól 100 000 pontig 2,25 dinárt

100 001 ponttól 150 000 pontig 1,82 dinárt
150 000 ponton felül 1,70 dinárt

c) a telekkönyvezett területen:
100 000 pontig 1,72 dinárt
100 001 ponttól 150 000 pontig 1,21 dinárt
150 001 ponttól 200 000 pontig 1,08 dinárt
200 000 ponton felül 0,85 dinárt
tesz ki.

12. szakasz

A községi bíróságok működéséhez és a börtönök 
finanszírozásához szükséges eszközöket az egy nap
tári év folyamán beérkezett (benyújtott) ügyek száma 
szerint határozzák meg.

Az e szakasz 1. bekezdése rendelkezései szerint 
megállapított eszközök évente egy bíróságnak:

dinár
1 200 ügyiratra 280 000
— 1 200-nál több 1 800 ügyiratig 412 000
— 1 800-nál több 2 500 ügyiratig 487 000
— 2,500-nál több 3 200 ügyiratig 581 000
— 3 200-nál több 4 000 ügyiratig 728 000
— 4 000-nél több 4 800 ügyiratig 795 000
— 4 800-nál több 6 000 ügyiratig 1 018 000
— 6 000-nél több 7 200 ügyiratig 1.138 000
— 7 200-nál több 8 500 ügyiratig 1 397 000
— 8 500-nál több 10 000 ügyiratig ] 638 000
— 10 000-nél több 12 000 ügyiratig 1 851 000
— 12 000-nél több 14 000 ügyiratig 2 333 000
— 14 000-nél több ügyirat esetében pedig 2 435 000—

6 748 000 dinárig.

A 14 OOÔ nél több ügyiratot intéző bíróságok szá
mára szükséges eszközök mércéit a Köztársasági Vég- 
rehajtó Tanács határozza meg az e szakasz 2. bekez
désében előirányzott eszközök keretében.

A bíróságok rendes tevékenységére szolgáló eszkö
zök egy évre eső összege megállapításának alapjául



abban a legutóbbi naptári évben beérkezett ügyiratok 
száma szolgál, amelyről hivatalos statisztikai adatok 
állnak rendelkezésre.

13. szakasz

A községi közvádlóságok működéséhez szükséges 
eszközök összegét az egy naptári évben továbbított 
ügyiratok száma szerint állapítják meg.

Az e szakasz 1. bekezdése rendelkezése szerint 
megállapított eszközök egy évre egy közvádlóság szá
mára.

1.000 ügyiratig 94 000 dinárt
1 000—1 500 ügyiratig 147 000 dinárt
1 500—2 000 ügyiratig 248 000 dinárt
2 000—2 500 ügyiratig 259 000 dinárt
2 500—3 500 ügyiratig 350 000 dinárt
3 500-nál több ügyirat esetében 485 000 dinárt
tesz ki.

Az eszközök évi összegének megállapításához ala
pul szolgáló ügyiratok számát a legutolsó naptári év
ben továbbított ügyiratok száma szerint határozzák 
meg, amelyekről hivatalos statisztikai adatok állnak 
rendelkezésre.

a 40 000-nél kevesebb lakost számláló
községben 1,00 din.

a 40 000—70,000 lakost számláló közsé
gekben '  2,50 din.

a 70 000-nél több lakost számláló közsé
gekben 3,00 dina

16. szakasz

A jelen törvény 5. szakasza 5., 6., 7., 8. és 10. 
pontjában említett feladatokra és tevékenységekre 
szolgáló eszközöket lakosonként 39,60 dinárt kitevő 
összegben állapítják meg, azon községekre vonatko
zóan pedig, amelyek idegen ország területével ha
tárosak — 42,80, dináros összegben.

17. szakasz

A községi tartalékalapba lekülönítendő eszközök 
összegének kiszámításához szükséges mérce az e 
törvény 51. szakaszában említett feladatok és tevé
kenységek finanszírozására szükséges jövedelemnek 
egy százalékát teszi ki.

A vasúti átjárók biztosítására szükséges kiadások 
egy részének fedezésére szolgáló eszközök összegé
nek meghatározására szükséges mérce egy átjáróra 
60 000 dinár.

14. szakasz
é

A községek, a közigazgatási és az igazságügyi 
szervek többnyelvű adminisztrációja következtében 
megnövekedett kiadások értékelésére szolgáló mércék 
szerint megállapított összegek lakosonként:

a) a községi szkupstina és a közigazgatási szervek 
működésére azokban a községekben ahol egy nem
zetiség él:

A nemzetiségi lakosság A község lakosainak létszáma
száma a község összlakos- 20 500-ig felül
ságához viszonyítva 20 550-ig 40 550-tól 40 500 felül

egy lakosra eső összeg dinárban

10%-tól 30%-ig 
30%-on felül

5,08
7,62

2,65
3,97

1,71
2,64

18. szakasz

A Köztársasági Végrehajtó Tanács felhatalmazást 
kap, hogy a gazdaságilag fejletlenebb községekre 
s azon községekre vonatkozóan, amelyek a mércék 
szerint legkevesebb eszközt valósítanak meg, a jelen 
törvény 7—17. szakaszában említett mércéket 10%- 
kal növelheti.

19. szakasz

Az e törvény rendelkezései értelmében a lakos
ság és a nemzetiségiek létszámát a hivatalos statisz
tikai adatokból merítjük, a nemzeti jövedelem érté
két pedig a legutóbbi évre vonatkozó hivatalos ada
tok szerint vesszük, amelyre elszámolták a nemzeti 
jövedelmet.

b) A községi bíróságok és a községi közvádlóságok 
működésére azokban a községekben ahol egy nem
zetiség él:

A nemzetiségi lakosok Egy lakosra eső összeg
száma a község összlakossá- dinárban
gához viszonyítva a bíróságok a közvádlóságok

10%-tól 30%-ig 
30%-on felül

0,32
0,54

0,16
0,27

A két vagy több nemzetiségi községekben az e 
szakasz I. bekezdésében említett összeg 100%-kal nö
vekszik.

15. szakasz

A térségi tervek- kidolgozásához szükséges eszkö
zök összegét a község lakosainak száma szerint ha
tározzák meg: ___. :

III. A KÖZSÉGEKNEK KIUTALANDÓ PÖTESZKÖ- 
ZÖK MEGHATÁROZÁSA ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ 

KÖZSÉGI BEVÉTELEK

20. szakasz

A községeknek kiutalandó póteszközök meghatá
rozása alapjául szolgáló községi bevételek: a munka- 
viszonyból eredő személyi jövedelem utáni községi 
járulék 1,6%-os kulcs szerint, a községi kiskereske
delmi forgalmi adó 6%-os kulcs szerint, a mezőgaz
dasági tevékenységből eredő személyi jövedelem utá
ni községi járulék, amely biztosítja, hogy a község
ben az e járulékból származó teljes bevétel meg
feleljen annak a bevételnek, amely a köztársasági át
lagkulcs alkalmazásával valósulna meg.

A mezőgazdasági tevékenységből eredő személyi 
jövedelem utáni járulékból eredő bevételek összege, 
amit a Köztársaságban érvényben lévő átlag járulék- 
kulcs alkalmazásával kapunk, 10%-kaI. csökken azok
ban a községekben ahol a háztartásoknak átlag ötnél 
több tagjuk van.



Az SZSZK HIVATALOS KÖZLÖNYE 50. szám — 1395. oldal1970. december 31.

A Köztársasági Pénzügyi Titkárság az adókivetés
ről -szóló hivatalos statisztikai adatok alapján, arra 
az évre vonatkozóan amelyre adatok állnak rendel
kezésre, a mezőgazdasági tevékenységből eredő sze
mélyi jövedelem utáni járulékok összegét a jelen 
szakasz 1. és 2. bekezdésében foglalt rendelkezései 
szerint számolja el.

21. szakasz

Az e törvény 20. szakaszában említett bevétele
ken kívül számításba veszik a kisipari és más gaz
dasági tevékenységből eredő személyi jövedelem 
utáni járulékból eredő községi bevételeket, az önálló 
szellemi szolgáltatásokból eredő személyi jövedelem 
utáni járulékból, a szerzői jogból, a szabadalmakból 
és a műszaki újításokból 'eredő személyi jövedelem 
utáni járulékból, a községi forgalmi adóból (a kis
kereskedelmi forgalmi adó kivételével), a mezőgaz
dasági termelőeszközök forgalma utáni adóból,- a hib
rid vetemények utáni adóból, a községi bírósági és 
adminisztratív illetékekből eredő bevételeket is. Ez 
az összeg szabály szerint nem kisebb az utóbbi három 
év folyamán megvalósult átlagnál.

22. szakasz

Annak a községnek, amelynek bevétele kisebb az 
e törvényben megállapított mércék alkalmazásával 
nyert bevételnél, póteszközöket utalnak ki. A kiutalt 
eszközök összege megfelel az e törvény 7—18. sza
kaszában említett mércék szerint kapott szükséges 
eszközök összege és az e törvény 20. és 21. szakasza 
szerint meghatározott 15%-kal csökkentett községi 
bevétel közötti különbözet értékének.

Kivételesen, az e szakasz 1. bekezdésében említett 
községi bevételek csökkentési aránya az alábbi is 
lehet:

a 70 000—140 000 lélekszámú községekben 18%
a 145 000-nél több lakost számláló községekben 25%

Az e szakasz 1. és 2. bekezdésében említett bevé
telek csökkentési aránya 1972-től kezdve minden év
ben 5%-kal növekszik, de legfeljebb a Köztársaság 
összes községe bevételének átlagos arányáig, azokra 
a bevételekre vonatkozóan, amelyek az e törvény 5. 
szakaszában nem említett tevékenységek és feladatok 
pénzelésére szolgálnak.

Az e szakasz 1., 2. és 3. bekezdésében foglalt ren
delkezések értelmében elszámolt községi bevételek 
az átengedett köztársasági, illetve tartományi bevé
telek összegével növekszenek. Amennyiben az át

engedett bevételek összege a folyó évben kisebb az 
előző évinél, a köztársasági, illetve a tartományi be
vételek növekedési kulcsával növelt előző évi összeg 
jön figyelembe.

A Koszovó SZAT területén lévő községeknek az e 
szakasz 1., 2. és 3. bekezdésében foglalt rendelkezé
sek szerint elszámolt bevétele a szövetség póteszkö
zeiből származó és a tartomány részéről átengedett 
póteszközök összegével növekszik. Ha a szövetség 
póteszközeiből a községeknek a folyó évben átenge
dett összege arányosan kisebb mint az előző évben 
volt, azt az összeget veszik figyelembe, amely meg
felel a Szövetség póteszközeiből a községeknek az 
előző évben átengedett teljes összeg arányának.

23. szakasz

Azoknak a községeknek, amelyek nem tesznek 
eleget a póteszközök juttatásához szükséges feltéte
leknek, a jelen törvény rendelkezései értelmében a 
többnyelvű adminisztráció megvalósítására külön pót
eszközöket biztosítanak.

A külön póteszközök összegét a jelen törvény 14. 
szakaszában említett mércék szerint állapítják meg.

IV. ÁTMENETI- ÉS 2ÁRÓRENDELKEZÉSEK I

24. szakasz

A mércék valorizálása a jelen törvény 4. szakasza 
értelmében 1972. január 1-étől esedékes.

25. szakasz

Az 1971-re, szükséges póteszközök előlegét a 
lakosság és a nemzetiségi lakosság létszáma szerint 
az 1969. június 30-i helyzetre vonatkozó hivatalos 
statisztikai adatok alapján határozzák meg.

Az 1971-re szükséges póteszközök végleges összegét 
az 1971-es népszámlálásról és lakásösszeírásról szóló 
, törvény (JSZSZK 32/70. sz. Hív. Lap) rendelkezései 
értelmében a lakosság és a nemzetiségi lakosság 
1971-es népszámlálásban kimutatott létszáma szerint 
állapítják meg.

26. szakasz

A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon 
lép érvénybe.

%



TARTALOM

454 A magánkisiparosok és magánvendéglátók rokkkantsági és nyugdíjbiztosításáról szóló törvényt
módosító és kiegészítő törvény — — — — — — — — — — — — — — — — 1377

455 A köztársasági kiskereskedelmi forgalmi adóról szóló törvényt kiegészítő törvény — — — — 1379
456 Törvény a köztársasági járulékokról és adókról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről 1380
457 A gazdasági bíróságok szervezeti felépítéséről és területi illetékességéről szóló törvényt módosító

és kiegészítő törvény — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1380
458 Az általános hatáskörű bíróságok szervezeti felépítéséről és területi illetékességéről szóló tör

vényt módosító és kiegészítő törvény — — — — — — — — — — — — — — — 1381
459 A tűzvédelemről szóló törvény — — — — — — — — — — — — — — — — 1381
460 A társadalmi tulajdonban lévő földterületek önkényes elfoglalásából eredő vagyonjogi viszonyok

megvitatásáról szóló törvényt módosító törvény — — — — — — — — — — — — 1387
461 A lakosság egészségügyi biztosításáról és egészségvédelmének kötelező formáiról szóló törvényt

módosító és kiegészítő törvény — — — — — — — ;— — — — — — — — — 1388
462 Törvény a gyermekek kanyaró elleni védőoltásáról — — — — — — — — — — — 1389
463 Törvény a belügyi szervek meghatározott szolgálataiban nyugdíjazott biztosítottak nyugdíjainak

kivételes egybehangolásáról — — — — — — — — — — — — — — — — — 1390
464 Törvény a községek póteszközökben való részesülésének mércéiről és feltételeiről — — — 1391

A Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinája Ügy
viteli Szabályzata 225. szakaszának 3. bekezdése alap
ján közzétesszük

A KÖZVETLEN GYERMEKVÉDELEMRŐL ÉS 
GYERMEKPÓTLÉKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT MÓ

DOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÖRVÉNY következő

H E L Y E S B Í T É S É T

A Szerb Szocialista Köztársaság Hivatalos Köz
lönyének 1970. december 12-én megjelent 47. számá
ban közzétett Közvetlen gyermekvédelemről és gyer
mekpótlékról szóló törvényt kiegészítő és módosító 
törvényben a következő helyesbítés eszközlendő:

— az 1. szakas? 2. bekezdésében a „77 összeg 97 
összeggel helyettesítendő” helyébe „a 72 összeg 97 
összeggel helyettesítendő” kifejezés, és

— ugyanazon szakasz 3. bekezdésében a „10 összeg 
25 összeggel helyettesítendő” helyébe a „10 összeg 14 
összeggel helyettesítendő” kifejezés kerül.

A SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG I 
SZKUPSTINÁ J ÁBÓL

Belgrád, 1970. december 24.
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