
É A SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG

HIVATALOS KÖZLÖNYE
XXVII. ÉVFOLYAM — 1. SZÁM BEOGRAD, 1971. JANUÁR 9. Évi előfizetési díj 55 dinár

* I hhb,

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 GAZDASÁGILAG FEJLETLEN TERÜLETEK 
FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZTÁRSASÁGI 

ALAPRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉRVÉ

NYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A gazdaságilag fejletlen területek gazdasági fe j
lődését szolgáló, köztársasági alapról szóló törvényt 
módosító és kiegészítő törvényt, amelyet a Szerb Szo
cialista Köztársaság Szkupstinája a Köztársasági Ta
nács 1970. december 28-án és a Gazdasági Tanács 
1970. december 11-én tarto tt ülésén elfogadott, ezzel 
érvényessé nyilvánítom.

KSZ 153, szám
Belgrád, 1970. december 28.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T ö  R V É NY

A GAZDASÁGILAG FEJLETLEN TERÜLETEK
FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZTÁRSASÁGI 

ALAPRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz
A gazdaságilag fejletlen területek gazdasági fej

lődésére szolgáló alapról szóló törvény (SZNK 28/61. 
és SZSZK 15/65. sz. Hiv. Közi.) elnevezése a követ
kezőképpen módosul:

„TÖRVÉNY A GAZDASÁGILAG NEM ELÉGGÉ
FEJLETT TERÜLETEK GYORSABB GAZDASÁ
GI FEJLŐDÉSÉNEK HITELEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ
KÖZTÁRSASÁGI ALAPRÓL”.

2. szakasz
Az 1. szakasz 1. bekezdésében a „gazdaságilag 

fejletlen területek fejlesztése” kifejezés helyébe „a 
gazdaságilag nem eléggé fejlett területek gyorsabb 
gazdasági fejlődésének hitelezése” kifejezés kerül.

Külön köztársasági törvény jelöli ki azokat a te 
rületeket, amelyek a jelen törvény értelmében gaz
daságilag nem eléggé fejlett területnek tekintendők.

3. szakasz.
Az 1. szakasz után két új, la. és lb. szakasz kö

vetkezik, amely így hangzik:

„ha szakasz
Az alap eszközeiből a Szerb Szocialista Köztársa

ság gazdaságilag nem eléggé fejlett területeinek gyor
sabb gazdasági fejlődése hitelezendő (a továbbiakban: 
nem eléggé fejlett gazdasági területek).

l.b szakasz
Az alap eszközeit a társadalm i újraterm elés esz

közeinek igénybevételével kapcsolatos egységes el
vekkel és a Köztársaság társadalm i fejlődési tervében 
meghatározott gazdasági fejlődés célkitűzéseivel, 
feladataival és irányelveivel összhangban veszik 
igénybe.

Az alap eszközeiből engedélyezett hitelt a hitel- 
szerződésben m egállapított feltételek mellett és módon 
vehetik igénybe.”

4. szakasz
A 7. szakasz a következőképpen módosul:
„Az alap eszközeit (a hitelek u táni annuitások stb.) 

az eddigieken kívül a következő eszközök is képezik:
1. a megszűnt köztársasági beruházási alapból 45 

millió dinárt kitevő összegben folyósított hitelek 
u táni annuitások;

2. az alapnak a bankokban letétbe helyezett sza
bad eszközei utáni kamatok, dotációk, kölcsönök és 
más a hitel-m onetáris rendszerrel összhangban meg
valósult bevételek.

Az 1. bekezdés 1. pofltjában felsorolt eszközök a 
Köztársaság azon betétjéből engedélyezett hitelek 
utáni annuitásokból biztosítandók, amelyek a volt 
köztársasági beruházási alap eszközeiből származtak, 
mégpedig:

1. 4 900 000 dinár a Vajdaság Szocialista Autonóm 
Tartom ányra átruházott betétekből;

2. 373 000 dinár a Koszovó Szocialista Autonóm 
Tartom ányra átruházott betétekből;

3. 39 727 000 dinár a Köztársaságot, az autonóm 
tartom ányok kivételével, megillető betétekből”.

5. szakasz
A 7. szakasz után két új 7.a és 7.b szakasz kerül, 

amely így hangzik:

,,7.a szakasz
A jelen törvény 7. szakaszában felsorolt eszközök 

a következő hitelezésekre használhatók fel:
1. beruházásokra a gazdaságban;
2. a munkaszervezeteknek az első évben esedékes 

annuitások törlesztésére;
3. műszaki együttműködésre;
4. a más hitelezők által folyósított kölcsönök u tá

ni kedvezményes kamatokra.
A jelen törvény 7. szakaszában felsorolt eszközök 

az 1. szakasz 1. bekezdésében em lített rendeltetése
ken kívül felhasználhatók az alap ügyviteli kiadá
sainak fedezésére is.

7.b szakasz
Az alap* részvétele a jelen törvény 7.a szakaszá

nak 1. bekezdése 1. pontjában em lített beruházások 
hitelezésében elérheti a beruházások előzetes elszá
molási értékének 30%-át.

Ha a beruházó munkaszervezet a gazdaságilag nem 
eléggé fejlett területen kívül van, az alap részvétele 
a beruházások hitelezésében elérheti az előzetes el
számolási érték 50%-át.

Az alap engedélyez hiteleket az annuitás első év
ben esedékes törlesztésére azon munkaszervezetek
nek, amelyek a bankoktól a beruházási kölcsönöket, 
vagy a felszerelések hazai és külföldi szállítóitól a 
hiteleket az átlagosnál súlyosabb feltételek mellett 
kapták.” ____



6. szakasz
A 8. szakasz a következőképpen módosul:
„A hiteleket az alap eszközeiből az igénylők szá

m ára kam atláb mellett, a lefizetési határidők kije
lölésével és más olyan feltételek mellett engedélye
zik, amelyek kedvezőbbek az általános feltételeknél, 
amelyekhez a bankok más munkaszervezetek hitele
zését kötik, vagy egymást kölcsönösen hitelezik.

%z alap igazgató bizottsága közelebbi feltételeket 
ír  el őa jelen szakasz 1. bekezdésében em lített h ite
lek igénybevételéről.”

7. szakasz
A 9. szakaszhoz két új 3. és 4. szakasz következik, 

amely így hangzik:
„Az Alap programét a Köztársaság fejlesztési te r

vével és a Köztársasági Szkupstina egyéb aktusaival 
összhangban kell meghozni.

Az egyes igénylők részére a gazdaságilag nem 
eléggé fejlett vidékek fejlesztésére engedélyezett hi
telek összegének megállapításánál, az alap szem előtt 
ta rtja  a középtávú gazdasági fejlesztési programban 
kitűzött célokat és meghatározott szükségleteket.”

8. szakasz
A 9. szakasz u tán  egy új következőképpen hangzó 

9.a szakasz kerül:

9.a szakasz
Az alap eszközeiből 1971—1975. közötti időszakban 

folyósított hitelek utáni annuitásból eredő eszközö
ket, az alap befizeti a  köztársasági, illetve tartományi 
költségvetésbe”.

9. szakasz
A 13. szakaszban a „Szerb Szocialista Köztársaság” 

helyébe „Belgrádban” kerül.

1 10. szakasz
A Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinájá- 

tiak Törvényhozó-Jogi Bizottsága elkészíti a gazda
ságilag nem eléggé fejlett területek gyorsabb gazda
sági fejlődésének hitelezésére szolgáló köztársasági 
alapot szabályozó törvény átdolgozott szövegét.

11. szakasz
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetéstől számított 
nyolcadik napon lép hatályba.
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Szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a következő

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A VILLAMOSENERGIAI, ÉPÍTŐIPARI ÉS GŐZKA-
ZÁNFELüGYELÖSÉGRŐL SZÓLÖ TÖRVÉNY 

ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A yillamosenergiaí, építőipari és gőzkazánfelügye- 
tőségről szóló törvényt, amelyet a Szerb Szocialista 
Köztársaság Szkupsttinája a Köztársasági Tanács 1970. 
december 28-án és a Gazdasági Tanács 1970. decem
ber 29-én tartott ülésén elfogadott, ezzel érvényessé 
nyilvánítom.

KSZ 160. szám
Belgrád, 1970. december 29.

Dragoslav Markovié, s. k.
___ {t Szkupstina elnöke

A VILLAMOSENERGIAI, ÉPÍTŐIPARI ÉS GŐZKAr
ZANFELÜGYELÖSÉGRŐL SZŐLŐ TÖRVÉNY

i
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz
A villamosenergia, építőipar és a gőzkazánok al

kalmazásával kapcsolatos törvények és más előírások, 
szabványok és norm atívák végrehajtása és az előírt 
intézkedések foganatosítása feletti felügyeletet, az
elektromos energiai és építőipari, illetve a gőzka
zán felügyelőségi szolgálat végzi (a továbbiakban
műszaki felügyelőségek).

2. szakasz
A villamosenergia felügyelősége, az elektromos 

energiai létesítmények felépítésére, átalakítására, 
karbantartására és használatára vonatkozó törvények 
és más előírások, szabványok és normatívák és az 
előírt intézkedések végrehajtása, valamint a villamos
energiai szolgáltatás felett végez felügyeletet.

3. szakasz
Az építőipari felügyelőség, az építőipari létesítmé

nyek kiépítésére és átalakítására és a munkálatok 
kivitelezésére, valam int az építőipari anyagok, átdol
gozott elemek és kész szerkezetek műszaki jellegére 
és minőségére vonatkozó törvények és más előírások, 
szabványok és norm atívák végrehajtása és az elő
írt intézkedések foganatosítása felett végez felügye
letet.

4. szakasz
A gőzkazánfelügyelőség a gőz- és forróvizű kazá

nok, gőzelőmelegítők, vízmelegítők, komprimált, fo
lyékony és nyomás alatt feloldott gázokra szükséges 
csukott edények, gázvezetékek, gázhálózatok és be
rendezések, valamint más, nyomás alatt lévő edények 
(a továbbiakban gőzkazánok és nyomás alatt lévő 
edények) felépítésére, átalakítására, karbantartására 
és használatára vonatkozó törvények és más előírások, 
szabványok és normatívok végrehajtása és az előírt 
intézkedések foganatosítása felett végez felügyeletet.

5. szakasz
A műszaki felügyelőség hatáskörébe tartozó ügyek 

általános Köztársasági érdekűek.

6. szakasz
A műszaki felügyelőség munkáit, a társadalm i-po

litikai közösség jogai és kötelességei keretében, a mű
szaki felügyelőségi ügyekben illetékes közigazgatási 
szervek végzik, amennyiben a törvény néhány ilyen 
ügyet nem utalt más szervek, vagy szervezetek ha
táskörébe.

A műszaki felügyelőségi ügyekben illetékes köz- 
igazgatási szervek, a hatáskörükbe tartozó teendőket, 
a törvény és más előírások alapján és kereteiben 
végzik.

7. szakasz
A műszaki felügyelőségi közigazgatási szerv ha

táskörébe tartozó teendőket felügyelő végzi.
A felügyelők a műszaki felügyelőség munkáit ön

állóan végzik és e törvénnyel és más előírásokkal 
megszabott kötelességek és felhatalmazások keretei
ben já rnak  el.

8. szakasz
E törvénnyel a köztársasági közigazgatási szerv 

hatáskörébe u ta lt m unkákat, az autonóm tartom á
nyok területén, megfelelő tartom ányi közigazgatási 
szervek végzik.



IL SZERVEZÉS, HATÁSKÖR ÉS EGYMÁSKÖZÖTTI 
VISZONYOK

9. szakasz
A műszaki felügyelőség m unkáját, a község jogai 

és kötelességei keretében a községi szkupstina hatá
rozatával kijelölt közigazgatási szerv végzi.

E szakasz első bekezdésében em lített ügyeket, a 
Köztársaság jogai és kötelessége keretében a Köztár
sasági Gazdasági Titkárság végzi.

A megfelelő műszaki felügyelőség m unkáját a 
Köztársasági Gazdasági Titkárságban, közvetlenül a 
főfelügyelő vezeti.

10. szakasz
A műszaki felügyelőség m u n k á it. a községi köz

igazgatási szervek végzik, kivéve azon ügyeket, am e
lyeket e vagy más törvény, más közigazgatási szerv 
hatáskörébe utal. -

11. szakasz
A Köztársasági Gazdasági Titkárság a követke

zőkre vonatkozóan gyakorol közvetlen felügyeletet:

a) villamosenergia ,,terén:
— a 110 és több kilovoltos elektromos energiai 

felszerelésekre és berendezésekre és az 50 és több 
megavattos villanytelepekre,

b) építőipar terén:
— magasgátak, amelyekre műszaki szemléletet ír

tak elő;
— trafóállomásokra, elosztó berendezésekre és 220 

és több küovoltos távvezetékekre;
— 10 000 és több kilovoltamper erejű vízerőmű

vekre;
— 100 000 és több kilovoltamper erejű hőtele

pekre ;
— a nukleáris energia term elésére és alkalm azá

sára létesített objektumokra;
— 25 000 000 és több küokalória óra teljesítő ké

pességű hőtelepekre;
— kőolajfinomítókra;
— alapvegyipari, vas- és színes fémkohászati lé

tesítm ényekre;
— 2 000 és több köbméter térfogatú silókra;
— a Duna, Száva és Drina és mellékfolyói, a víz

áram lás lelassúbbodási helyéig érő szakaszának fo
lyam irányát változtató, vagy vízrendszerére ható víz
gazdasági objektumokra, amelyekre a vízgazdasági 
hozzájárulást a köztársasági vízgazdasági szerv adja;

— 30 m éter és ennél magasabb kéményekre és 
tornyokra;

— 30 m éter és ennél magasabb hídnyílásokra, 
amelyek nem közúti objektumok, vagy nem a ju 
goszláv vasútvállalat létesítményei;

— repülőtéri beton kifutó-pályákra;
— hidrotechnikai objektumok alagút jaira, föld 

alatti villamosok és más hasonló föld alatti létesít
ményekre;

— 15 és ennél több méteres üzemcsarnokokra, 
héjrendszer szerkezetekre, túlfeszített és összefogott 
szerkezetekre és kupolákra;

c) a  gőzkazánoknál:
— gőzkazánok és nyomás alatt lévő edények 

építésére*,
— a hőerőműveknél és a 25 000 000 kilokalória óra 

feletti hőtelepnél használt gőzkazánok és nyomás 
alatt lévő edények építésére, átalakítására, karban
tartására és használatára;

— az 50 tonna gőzóra feletti befogadóképesség® 
kazánfelszerelésekben lévő gőzkazánok használatára.

12. szakasz
A műszaki felügyelőség felügyelőjévé a következő 

személyek nevezhetők ki:

1. a községi közigazgatási szervben:
— villamosenergia felügyelőjévé: okleveles elekt- 

roműszaki mérnök szakvizsgával, valatnint elektro- 
műszaki mérnök szakvizsgával és legalább 5 évi 
megfelelő gyakorlattal;

— építőipari felügyelővé: okleveles építőipari, il- 
leftve okleveles építészeti mérnök szakvizsgával, va
lam int építőipari, illetve építészeti mérnök szakvizs
gával és legalább 5 évi megfelelő gyakorlattal;

— gőzkazánfelügyelővé: okleveles gépészmérnök
szakvizsgával és legalább 5 évi gyakorlattal a gőz
kazántermelésben, karbantartásban és használatban.

2. A Köztársasági Gazdasági Titkárságban, ületve 
a műszaki felügyelőségi ügyekben illetékes tartom á
nyi közigazgatási szervben;

— villamosenergiai felügyelővé: okleveles elektro- 
műszaki mérnök szakvizsgával és legalább tíz évi 
megfelelő gyakorlattal;

— építőipari felügyelővé: okleveles építőipari,
vagy okleveles építészeti mérnök szakvizsgával és 
legalább tíz évi megfelelő gyakorlattal;

— gőzkazánfelügyelővé: okleveles gépészmérnök
szakvizsgával és legalább tíz évi gyakorlattal a gőz-

1 kazántermelésben, vagy karbantartásban és -haszná-! 
latban.

13. szakasz !
A felügyelet gyakorlása alkalmával a felügyelők

nek külön igazolvánnyal kell rendelkezniük, amely
ben feltüntetik a felügyelői jelleget.

E szakasz első bekezdésében em lített igazolványt, 
azon megfelelő felügyelőségi ügyekben illetékes köz- 
igazgatási szerv főnöke adja ki, akinek nevében a 
felügyelő a felügyelőségi m unkákat végzi.

A Köztársasági Gazdasági Titkárság előírja a 
villamosenergiai és építőipari felügyelő, illetve a  
gőzkazán felügyelő igazolványmintáját. ■

14. szakasz
A szélesebb társadalm i-politikai közösségek m ű

szaki-felügyeleti szerveinek a szűkebb társadalm i
politikai közösségek műszaki-felügyeleti szervei 
iránt, a Szerb Szocialista Köztársaság közigazgatási 
szerveiről szóló törvény rendelkezéseiben és más elő
írásokban meghatározott jogai és kötelességei vannak.

A szélesebb társadalm i-politikai közösségek m ű
szaki-felügyeleti szerve elláthat a szűkebb társadalm i
politikai közösségek műszaki-felügyeleti szervének 
hatáskörébe tartozó m eghatározott teendőket, am eny- 
nyiben ez a szerv azokat nem végzi, vagy nem végzi 
el időre.

15. szakasz
A villamosenergiai felügyelő felhatalmazott:

1) hogy különösen ellenőrizze:

1. vajon a villamosenergiai objektumokat, beren
dezéseket és felszereléseket a Beruházási objektumok 
kiépítéséről szóló alaptörvénnyel és más előírásokkal 
összhangban dolgozzák-e ki, illetve állítják fel;

2. a villamosenergia termelése, szállítása, szolgál
tatása és fogyasztása a Villanygazdaságról szóló alap
törvénnyel és más előírásokkal összhangban tör
ténik-e;

3. az elektrogépészeti, átvivő, áramgyűjtő és elosztó 
berendezéseket és elektromos energiai felszereléseket 
kifogástalan és biztonságos állapotban tartják-e;



4. a villamosenergiai objektum okat és felszerelé
seket kezelő és karbantartó  személyek rendelkeznek-e 
szükséges szakképesítéssel;

5. biztosítva van-e a fogyasztók rendszeres villa
mosenergia ellátása és az energia minősége az előírt 
nominális határokban van-e;

2) hogy elrendelje:

1. az észlelt szabálytalanságok és hiányok elhárí
tását az általa megállapított határidőn belül;

2. a villamosenergiai objektum továbbépítésének, 
illetve a berendezések és felszerelések felállítá
sának beszüntetését;

a) ha nem hárították el időben a megállapított 
szabálytalanságokat és hiányokat;

b) ha a villamosenergiai objektumokat, felszerelé
seket és berendezéseket nem a beruházási műszaki 
dokumentáció, vagy műszak' előírások, szabványok 
és norm atívák alapján építik, illetve szerelik fel és 
az ilyen szabálytalanságok és hiányok kérdésessé te
szik az objektum szilárdságát, tűzbiztonságát, veszé
lyeztetik az emberek életét és egészségét, valam int a 
közlekedést, a szomszédos objektumok és a környe
zet biztonságát;

3. hogy beszüntesse a villamosenergiai objektum, 
felszerelés és berendezés további alkalmazását:

a) ha a villamosenergiai objektum, felszerelés, 
vagy berendezés veszélyezteti az emberek életét, vagy 
egészségét és vagyonát;

b) ha a megállapított szabálytalanságokat nem 
lehet összhangba hozni e törvény második szakaszá
nak rendelkezéseivel;

4. hogy a társadalm i könyvviteli szolgálat köve
telésére leállítsa a további építkezést azért, m ert a 
beruházó nem a Beruházási objektumok építéséről 
szóló alaptörvény 71., vagy 75. szakaszának rendel
kezése szerint já r t  el.

16. szakasz 
| Az építőipari felügyelő jogosult:

1) hogy elsősorban ellenőrizze:
1. vajon a befektetett műszaki dokumentáció a 

Beruházási objektumok kiépítéséről szóló alaptör
vény és más előírások alapján készül-e;

2. az építőipari objektum kivitelezését, illetve 
munkálatait, a Beruházási objektumok kiépítéséről 
szóló alaptörvény és más előírások alapján végzik-e:

3. vajon az objektum okat és a m unkálatokat azon 
Beruházási műszaki dokumentáció szerint kivitele
zik-e, amely alapján kiadták az építési engedélyt;

4. a munkálatok kivitelezője foganatosított-e intéz
kedéseket a létesítmények, a szomszédos objektumok 
és a közlekedés biztonságára;

5. a beépítésre kerülő anyag és az elvégzett m un
kálatok megfelelnek-e a műszaki előírásoknak és 
szabványoknak;

6. a kivitelező szervezet szabályosan vezeti-e az 
objektumok és a munkálatok kivitelezésére vonat
kozó előírt könyveket;

7. végeztek-e kutatásokat az építőipari anyag, 
szerkezet és építőipari felszerelés minőségére, m ű
szaki kifogástalanságára, teherbíró képességére és biz
tonságára vonatkozóan.

2) hogy elrendelje:

1. a m egállapított szabálytalanságoknak és hiá
nyoknak az általa előírt határidőn belül való elhá
rítását;

2. hogy leállítsa az objektum további építését:
a) ha a megállapított szabálytalanságokat és hiá

nyokat nem háríto tták  el &z előír* határidőn belül;

b) ha az objektum építését nem azon beruházási 
műszaki dokumentáció szerint végzik, amely alapján 
kiadták az építési engedélyt, és az ilyen építkezés 
kérdésessé teheti az objéktum szilárdságát, tűzbiz
tonságát és veszélyeztetheti az emberek életét és 
egészségét, a közlekedés, a szomszédos objektumok és 
a környezet biztonságát;

3. hogy az objektumot, vagy egy részét lebontsák, 
illetve eltávolítsák és visszaállítsák az _ előbbi álla
potba, tekintet nélkül arra, hogy megszerezték-e az 
építési engedélyt, ha olyan építési szabálytalanságo
kat és hiányokat állapít meg, amelyek veszélyeztetik 
az objektum szilárdságát, tűzbiztonságát és. az em
berek életét és egészségét, valamint a közlekedés, a 
szomszédos objektumok és a környezet biztonságát és 
ha megállapítja, hogy az objektumot nem a meg
határozott földterületen lévő építőipari objektumok 
kiépítésére előírt feltételek mellett építik, és ha e 
szabálytalanságok és hiányosságok nem háríthatok el;

4. hogy a társadalm i könyvviteli szolgálat kéré
sére leállítsa a* további építkezést azért, m ert a beru
házó nem a Beruházási objektumok kiépítéséről szóló 
alaptörvény 71. és 75. szakaszának rendelkezése sze
rint já rt el.

17. szakasz

A gőzkazánfelügyelő jogosult:

1) hogy elsősorban ellenőrizze:
1. vajon a gőzkazán, vagy a nyomás alatt lévő 

edény szerkezete eleget tesz-e az egyedi vagy a 
sorozatgyártás általános műszaki feltételeinek;

2. a gőzkazán, vagy a nyomás alatt lévő edény 
kidolgozására vonatkozó műszaki dokumentáció az 
előírt műszaki feltételek m ellett készül-e;

3. kifogástalan állapotban van-e a használatban 
lévő gőzkazán és nyomás a latt lévő edény és sza
bályos-e karbantartása;

4. a gőzkazánt és nyomás a latt lévő edényt kezelő 
és karbantartó  személy rendelkezik-e szükséges szak- 
képesítéssel;

2) hogy elrendelje:

1. a megállapított szabálytalanságok és hiányos
ságok, általa előírt határidőn belüli elhárítását;

2. a gőzkazán, vagy a nyomás alatt lévő edény, 
valamint felszerelésük és berendezésük további ki
dolgozásának és felszerelésének beszüntetését:

a) ha a m egállapított szabálytalanságokat és hiá
nyosságokat nem hárították el az előírt határidőn 
belül;

b) ha a gőzkazánt, vagy a nyomás alatt lévő 
edényt, valam int ezek berendezéseit és felszereléseit 
nem a műszaki dokumentáció és műszaki előírások, 
szabványok és norm atívák alapján szerelik fel és 
az ilyen szabálytalanságok és hiányosságok kérdé
sessé tehetik a gőzkazán, vagy a nyomás alatt lévő 
edény szilárdságát és biztonságát, veszélyeztetik az 
emberek életét és egészségét, valamint a közlekedés, 
a szomszédos objektumok és a környezet biztonságát;

3. hogy beszüntesse a gőzkazán vagy a nyomás 
alatt lévő edény és ezek felszereléseinek és berende
zéseinek további alkalmazását;

a) ha a gőzkazán, vagy a nyomás alatt lévő edény 
és ezek berendezéseinek és felszereléseinek munkája 
veszélyezteti az emberek életét, egészségét és vagyon
biztonságát;

b) ha a m egállapított szabálytalanságok és hiá
nyosságok nem hozhatók összhangba e törvény 4. 
szakaszának rendelkezéseivel; __ ____,___ ___ .



4. hogy betiltsa a gőzkazánt, vagy a nyomás alatt 
lévő edényt kezelő személy m unkáját, ha ennek nincs 
meg a szükséges szakképesítése;

5. hogy a társadalm i könyvviteli szolgálat kérésé
re leállítsa a további építkezést, ha a beruházó nem 
a Beruházási objektumok kiépítéséről szóló alaptör
vény 71. és 75. szakaszának rendelkezése szerint 
já r t el.

18. szakasz
A műszaki felügyelőség felügyelője vizsgálatot vé

gezhet a m unka- vagy más szervezet munkaideje 
alatt, de köteles erről értesíteni e szervezet felelős 
vezetőjét, vagy más felhatalm azott személyét.

A m unka- és más szervezetek, valam int más jogi 
személyek és állami szervek és polgárok is, akiknél 
a vizsgálatot végzik, kötelesek a felügyelőnek lehe
tővé tenni a felügyelet végzését, szükséges felvilágo
sításokat és adatokat szolgáltatni és betekintést biz
tosítani a szükséges műszaki és más dokumentációba.

A felügyelői vizsgálat során, a felügyelő, az érde
kelt személyek jelenlétében m intákat vehet és más 
bizonyítékokat biztosíthat (tanúk kihallgatása, szak
értői szemle stb.).

19. szakasz
Ha a vizsgálat során a felügyelő olyan szabály

talanságokat és hiányosságokat állapít meg, amelyek 
kihatnak a m unkálatok minőségére és a villanyener
giai vagy építőipari objektum, felszerelés, beren
dezés illetve a gőzkazán és a nyomás alatt lévő 
edény szilárdságára és biztonságára, köteles az ész
lelt helyzetről és a foganatosított intézkedésről ha
lasztás nélkül, írásbeli jelentést beterjeszteni azon 
közigazgatási szerv főnökének, amelynek nevében a 
felügyelet végzi és azon szervezet legfelsőbb ön
igazgatói szervének, amelyben a vizsgálatot végezte.

Azon szervezet önigazgatói szerve, amelyhez az 
előbbi bekezdésben em lített jelentést beterjesztet
ték, köteles a soronkövetkező ülésen m egvitatni e 
jelentést és a meghozott határozatról legkésőbb nyolc 
napon belül értesíteni azon közigazgatási szervet, 
amelynek felügyelője a jelentést beterjesztette.

20. szakasz

Ha a vizsgálat alkalm ával a felügyelő indokoltan 
gyanakszik az villamosenergiai objektum, berendezés, 
és felszerelés műszaki kifogástalanságában, vagy az 
építőipari és más anyag minőségében és műszaki 
kifogástalanságában, illetve a gőzkazán, vagy, a nyo
más alatt lévő edény műszaki kifogástalanságában, 
utasítja a beruházót, a m unkálatok kivitelezőjét, vagy 
a termelőt, hogy a megfelelő tevékenység végzésére 
bejegyzett szervezetek ú tján  vizsgálja azokat felül.

21. szakasz

Ha a vizsgálat alkalm ával a felügyelő megálla
pítja, hogy a jogszabályt nem alkalmazták, vagy nem 
alkalm azták szabályosan, az elvégzett vizsgálat jegy
zőkönyvében felsorolja a m egállapított szabályta
lanságokat és hiányosságokat és határozattal elrendeli 
az intézkedések foganatosítását és előírja a végre
hajtásra szükséges határidőt, valam int azt a h a tár
időt is, amelyen belül értesíteni kell a felügyelő
ségi szervet a megállapított szabálytalanságok és 
hiányosságok elhárításáról.

22. szakasz

A m unkálatok kivitelezője köteles a Köztársasági 
Gazdasági T itkárság elé terjeszteni az e törvény 11. 
szakaszának a) pontjában em lített felszereléseken és 
berendezéseken, a b) pontjában em lített objektumo

kon és a c) pontjában em lített gőzkazánok, vagy 
nyomás alatt lévő edények kidolgozásán, felszerelé
sén és karbantartásán való munkálatok megkezdéséről 
szóló, jelentést, legkésőbb nyolc nappal a munkálatok 
megkezdése előtt.

Az építőipari anyagok, elemek és szerkezetek 
felülvizsgálatát végző szervezet köteles a Köztársa
sági Gazdasági Titkárság elé terjeszteni az elvégzett 
vizsgálat adatait illetve jelentését, ha az eredmények 
eltérést m utatnak az előírt minőségtől legkésőbb 
nyolc nappal a vizsgálat után.

Az építőipari anyagot, elemet és szerkezetet előál
lító szervezet köteles a Köztársasági Gazdasági T it
kárság elé terjeszteni a vevőnek kézbesített ateszt 
másolatát, ha az atesat eltérést állapít meg a* előírt 
minőségtől, a kézbesítéstől számított legkésőbb nyolc 
napon belül.

23. szakasz
Az intézkedéseket elrendelő határozat ellen, annak 

átvételétől számított 8 napon belül panasz terjeszt
hető be az illetékes másodfokú szervnek. Ha nincs 
másodfokú szerv, a határozat ellen közigazgatási per 
indítható.

A panasz nem halasztja el a határozat végrehaj
tását, ha a végrehajtás elhalasztása veszélyeztetné 
a villamosenergiai vagy építőipari objektum, illetve 
a gőzkazán vagy a nyomás alatt lévő edény szilárd
ságát, ezen objektumok és berendezéseik, a tűz- 
vagy robbanásvédelmi felszerelések és berendezések 
biztonságát, az emberek lét- és egészségbiztonságát, 
valam int a közlekedés, a szomszédos objektumok, a 
környezet és nagyobb mértékben a társadalm i va
gyon biztonságát.

24. szakasz
Ha a vizsgálat alkalmával a felügyelő úgy találja, 

hogy az előírások megszegésével szabálysértést, gaz
dasági vétséget, vagy bűncselekményt követtek el, 
köteles azonnal beterjeszteni a szabálysértési eljá
rás "megindításáról szóló követelést, illetve gazdasági 
vétség, vagy bűncselekmény esetén feljelentést tenni 
a közvádlónak az eljárás megindítására.

Azon szerv, amelynek beterjesztették a szabálysér
tési eljárás megindításáról szóló követelést, illetve 
azon szerv, amelynél a gazdasági vétség, vagy bűn- 
cselekmény m iatti eljárás megindítására vonatkozó 
feljelentést tette, köteles az eljárás kimenetéről érte
síteni azon megfelelő felügyelőségi ügyekben illeté
kes közigazgatási szervet, amelynek felügyelője be
nyújtotta a követelést, illetve feljelentést.

A felügyelő követelésére indított szabálysértési 
eljárásiján hozott szabálysértési határozat ellen, 
azon megfelelő felügyelőségi ügyekben illetékes köz- 
igazgatási szerv is emelhet panaszt amelynek felügye
lője benyújtotta a szabálysértési eljárás megindí
tásáról szóló követelést.

25. szakasz
Ha a felügyelet végzése alkalmával a felügyelő 

megállapítja, hogy megsértették azon előírásokat és 
intézkedéseket, melyek végrehajtása feletti felügye
letet más szerv végzi, köteles erről halasztás nélkül 
értesíteni az illető szervet.

IV. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK

26. szakasz
Szabálysértés elkövetéséért 200-tól 10 000 dinárig 

terjedhető pénzbírsággal büntetendő a munkaszerve
zet, vagy más jogi személy, ha:

1. a felügyelő rendelkezéseit nem teljesíti, vagy 
nem teljesíti az , előírt határidőn belül (15, 16. és 17, 
szakasz); ........................—-



2. lehetetlenné teszi, vagy akadályozza a fe'Ogye- 
lő m unkájának végzését (18. szakasz);

3. nem tanulmányozza át a felügyelő jelentését, 
vagy nem értesíti azon közigazgatási szervet, mely
nek felügyelője a jelentést beadta, vagy ha az előírt 
határidőn belül nem értesíti a szervet a jelentés 
áttanulmányozása alkalm ával hozott határozatáról 
(19. szakasz 2. bekezdés);

4. a felügyelőt nem értesíti, vagy nem értesíti 
az előírt határidőn belül a megállapított szabályta
lanságok vagy hiányosságok elhárításáról (21. sza
kasz) ;

5. a Köztársasági Gazdasági Titkárságnak a je 
lentést vagy atesztot nem kézbesíti vagy nem teszi 
ezt meg az előírt határidőn belül (22. szakasz).

E szakasz első bekezdésében em lített cselekedetért 
50-től 200 dinárig terjedhető pénzbírsággal bünte
tendő a munkaszervezet vagy más jogi személy fe
lelős dolgozója is.
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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

AZ IVÓVÍZ FLUÖROZÁSÁRÖL SZÓLŐ TÖRVÉNY 
ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

Az ívóvíz fluórozásáról szóló törvényt, amelyet a 
Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinája a Köztár
sasági Tanács 1970. december 28-án és a Népjőlét- 
politikai-Egészségügyi Tanács 1970. december 28-án 
ta rto tt ülésén elfogadott, ezzel érvényessé nyilvá
nítom.

»
KSZ 161. szám
Belgrád, 1970. december 28.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

TÖRVÉNY 
AZ IVÓVÍZ FLUÓROZÁSÁRÓL

I. ALAPRENDELKEZÉS

1. szakasz
A központilag töltött vízvezetékekben az ivóvizet 

kötelezően fluórozni kell. Az ivóvíz természetes fluór- 
tartalm a nem elegendő ahhoz, hogy a fogak rom lását 
megakadályozza.

Abban az esetben ha a vízvezetéki ivóvíz a meg
engedettnél nagyobb mennyiségű fluort tartalm az 
kötelezően fluórtalanítást kell alkalmazni.

2. szakasz
A 20 000-nél több lakost ellátó vízvezetékekben a 

Vizet.a jelen törvényben meghatározott fluórszint el
éréséig állandóan fluórozni kell, ha az ivóvíz fluór- 
tartalm a 0,8 milligramm nál kevesebb.

Fluórozni kell a vizet a 20 000-nél. kevesebb la 
kost ellátó vízvezetékekben is, ha megfelelnek az e

törvényben és más előírásokban előírt műszaki és a 
szakszempontok által megkövetelt feltételeknek. A 
fluórozásról szóló határozatot az illetékes egészség- 
ügyi központ véleménye alapján az a községi szkups
tina hozza, m elynek területén székel az a m unka- 
szervezet, melynek alapeszköze a vízvezeték (a to
vábbiakban: vízellátási munkaszervezet).

3. szakasz.
A fuórozandó ívóvíz fluórtartalm a literenként 0,9— 

1 mg között kell hogy mozogjon.
Azokban a vízvezetékekben, amelyekben a víz 

természetes fluórtartalm a m eghaladja literenként az
1,5 milligrammot, fluórtalanítási eljárással a víz 
fluórtartalm át literenként legfeljebb 1,1 milligramm
ra kell csökkenteni.

4. szakasz
A víz fluórozására a következő vegyületek hasz

nálhatók: kalciumfluorid, CaF2 , nátriumfluorid, NaF, 
szilikofluórhidrogénsav HiSiFg, magnézium sziliko- 
fluorid MgSiFü.

5. szakasz
A vízellátási munkaszervezetek, a víz fluórozása 

céljából kötelesek biztosítani a víz fluórozására szük
séges berendezéseket és a szakkádert, amely a víz 
fluórozását, a fluor kezelését végzi és a fluórozás fo
lyamán megfelelő óvóintézkedéseket tesz.

A községi közigazgatási szervek egészségügyben 
illetékes szervei az illetékes egészségvédelmi inté
zet véleménye alapján megállapítják, hogy a vízellá
tási munkaszervezetek eleget te ttek-e az 1. bekez
désben em lített feltételeknek.

6. szakasz
A fluórozott illetve a fluórtalanított ivóvizet az 

előírt fluórtartalom  szintjének m egtartása érdekében 
rendszeresen és külön is ellenőrizni kell.

Az ivóvíz fluórtartalm ának rendszeres ellenőrzé
sét a vízellátási vállalat laboratórium ában vagy e 
célra alkalmas más laboratórium ban végzik. Az el- 
elnőrzés költségeit a vízellátási munkaszervezet vi
seli.

A külön ellenőrzést, az egészségvédelemről és az 
egészségügyi szolgálatról szóló törvény (SZSZK 32/68. 
sz. Hív. Közi.) 60. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja 
értelmében az illetékes egészségvédelmi intézet, illet
ve ahol nincs intézet, az az egészségügyi intézmény 
végzi, amely eleget tesz ugyanezen törvény 61. és 
62. szakaszában foglalt feltételeknek.

A víz vizsgálatán kívül, a külön ellenőrzést a 
rendszeres ellenőrzésről vezetett nyilvántartásba való 
betekintéssel is gyakorolják.

7. szakasz
Az egy naptári évben vízmintának vett vizsgálati 

anyagnak csak 10%-ánál engedhető meg a jelen tör
vény 3. szakaszának 1. bekezdésében említett ará
nyon felüli fluórtartalom  azzal a feltétellel, hogy egy 
vízminta sem tartalm az literenként 1,5 milligrammnál 
több fluort.

II. BÜNTETÖRENDELKEZÉSEK

8. szakasz
Az a vízellátási munkaszervezet, amely a tör

vény értelm ében meghatározott határidőn belül nem 
kezdi meg az ivóvíz fluórozását, szabálysértésért 10 000 
dinárig terjedő pénzbüntetéssel sújtandó.

Az 1. bekezdésben em lített szabálysértésért a 
munkaszervezetben felelős személy 1000 dinárig ter
jedő pénzbírsággal büntetendő. .. ...........................



4.9. szakasz

Az a vízellátási munkaszervezet, amelynél a 3. 
szakasz 1. bekezdésében em lített fluórtartalom arány- 
tól eltéréseket m utató vizsgálati anyag száma m egha
ladja a megvizsgált vízminták 10%-át, szabálysér
tésért 3 000 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetendő.

Az e szakasz 1. bekezdésében em lített szabály- 
sértésért a munkaszervezetben felelős személyt 500 
dinárig terjedő pénzbírsággal kell büntetni.

III. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

10. szakasz
l

A 20 000-nél több lakost ellátó jelenlegi vízvezeté
kekbe az ivóvíz fluórozását legkésőbb e törvény ha
tálybalépésétől szám ított 5 éven belül meg kell kez
deni, a többi vízvezetékekben pedig attól a naptól 
számított két éven belül, am ikor a vízigénylők száma 
eléri a 20 000-ret azzal, hogy előzőleg ki kell vizsgálni a 
yíz természetes fluórtartalm át.

Igazolt okokból az előző bekezdésben em lített h a 
táridőket illetően legfeljebb egy éves eltolódás enge
délyezhető. A határidő meghosszabbítására vonatkozó 
jóváhagyás'! a Köztársasági Egészségügyi és Népjó
létpolitikai Titkárság, illetve a tartom ányi egészség- 
ügyi és népjólétpolitikai titkárság adja ki.

11. szakasz

A 3. szakasz 2. bekezdésében em lített vízellátási 
munkaszervezetek a törvény hatálybalépésétől szá
m ított két éven belül, kötelesek megkezdeni az ivó
víz állandó fluórtalanítását.

Az 1. bekezdésben em lített határidő letelte után 
a nem fluórtalanított víz nem használható ivóvíznek. 
A vízhasználat m egtiltásáról szóló határozatot a köz
ségi közigazgatási szerv illetékes egészségügyi fel
ügyeleti szerve hozza.

12. szakasz

A Köztársasági Egészségügyi és Népjólétpolitikai 
Titkárság, illetve a tartom ányi egészségügyi és nép
jólétpolitikai titkárság, a jelen törvény hatálybalé
pésétől szám ított h a t hónapon belül közelebbi elő
írásokat hoz a víz fluórozását végző dolgozók szak- 
képzettségéről, a fluórozás műszaki feltételeiről, az 
ellenőrző vizsgálatok nyilvántartása ellenőrzésének 
módjáról, valam int a fluórozáskor és a fluor keze
lésekor alkalmazandó külön óvóintézkedésekről.

Az előző bekezdésben em lített szerv a törvény ha
tálybalépésétől számított három  hónapon belül külön 
végzésben köteles megszabni, hogy a meglévő víz
ellátási munkaszervezetek közül melyek kötelesek az 
ivóvíz fluórozását és fluórtalanítását végezni,

13. szakasz

A jelen törvény rendelkezései az V. Alkotmány
függelék 5. pontjának 3. bekezdése értelm ében a szo
cialista autonóm tartom ány területén is alkalmazandó, 
amíg az autonóm tartom ány nem hozza meg saját 
törvényét.

14. szakasz

Ez a törvény a Szerb Szocialista Köztársaság Hi
vatalos Közlönyében való kihirdetéstől szám ított nyol
cadik napon lép hatályba.

A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmányának 
179. szakasza alapján

a Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinája a 
Köztársasági Tanács 1970. december 29-én és a Gaz
dasági Tanács 1970. december 29-én ta rto tt ülésén 
meghozta a következő

R E Z O L U C I Ó T

A SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG 1971. ÉVI 
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FEJLESZTÉSI 

POLITIKÁJA ALAPJAIRÓL

I. AZ 1970. ÉVI FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS 
JELLEGZETESSÉGE

1. A Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinája 
értékelése szerint a Köztársaság 1970. évi társadalm i
gazdasági fejlődésére jellemző: a gazdasági tevékeny
ség általános szintjének emelkedése, m int a dolgozók 
és a munkaszervezetek azon törekvésének eredménye, 
hogy az 1966—1970. időszaki társadalm i terv utolsó 
évében minél teljesebben megvalósítsák fejlesztési 
program jaikat, a minőségi változások további érvé
nyesülése a gazdaság és a társadalm i tevékenységek 
fejlődésében, széles körű tevékenység a következő öt
évi időszakra vonatkozó fejlesztési tervek és progra
mok előkészítése terén, valamint a társadalm i és a  
gazdasági reform céljai elérésére vezető új u tak  felle
lése érdekében te tt erőfeszítések. E kedvező törekvé
sek és eredmények azonban nagym éretű áremelke
déssel, magas fokú inflációval és a gazdagabb élet nö
vekvő bizonytalanságával együtt járnak.

2. A szintetikus eredmények alapján a termelés és 
a szolgáltatások fejlődése mérsékelten dinamikusnak 
minősíthető. A társadalm i össztermék 3,5°/o-kal növe
kedett. Időközben a társadalm i term ék a mezőgazda
ságon kívüli tevékenységekben több m int 9°/o-kal nö
vekedett, míg a mezőgazdasági termelés terjedelme — 
a természeti tényezők és a mezőgazdaság anyagi hely
zete kedvezőtlen hatásának következtében — körülbe
lü l 10°/o-kal csökkent. A teroiális gazdasági tevékeny
ségek együttvéve igen dinamikusan fejlődtek és fokoz
ták részvételüket az összgazdaság szerkezetében. A 
gyáripari term elés dinam ikusan növekedett, a növe
kedés 8°/«, de az év második felében jelen volt a  fej
lődés ütemének ingadozási tendenciája.

3. A gazdasági tevékenység általános fellendülése 
lehetővé tette a foglalkoztatás kedvező alakulásának 
további menetét, m egtartva a termelékenység emel
kedő tendenciáját. A társadalm i szektorban a fog
lalkoztatottak létszáma 3,5#/o-kal növekedett és csak
nem azonos m értékben emelkedett a termelékenység is 
a gazdaság társadalm i szektorában. Nem számítva a 
mezőgazdaságot, a termelékenység a gazdaság többi 
terén 5% -kal emelkedett és a fejlődés legutóbbi év
tizedében a legmagasabb szintű évek közé tartozik. A 
foglalkoztatottak létszám ának növelése lehetővé tette



az aktív lakosság folyó gyarapodásának teljes m érté
kű produktív lekötését és az előző évekből fennm aradt 
munkanélküliség bizonyos csökkentését, Koszovó Szo
cialista Autonóm Tartom ány kimondott problémáinak 
fenntartásával.

4. A Szerb Szocialista Köztársaság gazdaságának 
részvétele Jugoszlávia külfölddel való gazdasági vi
szonyaiban rám utat a külfölddel Való gazdasági kap
csolatok további fokozásába, a folyó fizetési mérleg 
hiányának növekedésével. Az árukivitel csaknem 
12°/o-kal növekedett és ezzel a legjobb eredményeket 
hozó évek közé tartozik. A kivitel terjedelmének nö
veléséhez különösen azok az iparágak járu ltak  hozzá, 
amelyek a jövőbeli távlati fejlődés folyamán is a 
Szerb Szocialista Köztársaságnak a nemzetközi m un
kamegosztásban és a nemzetközi árucserében való 
részvétele gerincét kell hogy képezzék. A külkereske
delmi árucsere kedvezőtlen oldalát a kivitel jelenté
keny lemaradása a behozatal mögött, amely körülbe
lül 16%-kal növekedett, valamint a konvertibilis va
lu ta  területén való hiány növekedése képezi, amely 
csökkenti gazdaságunk vásárló erejét e területen.

5. 1970. folyamán jelentősen bővültek a termelés 
potenciális erői és a gazdasági fejlődés in frastruk tu
rális keretei. Mintegy 15 nagyobb közvetlen termelő 
infrastrukturális létesítményt helyeztünk üzembe. J a 
vítottuk továbbá a regionális viszonyokat a term e
lés és a szolgáltatások folyó fejlődésében. Koszovó 
Szocialista Autonóm Tartomány területén a társadal
mi term ék növekedése jelentősen élénkebb m int a 
Köztársaság többi részében. A kedvező regionális vál
tozások különösen az ipari termelés dinam ikájában 
tükröződnek és Koszovó Szocialista Autonóm Tarto
mány területén kívül, kiterjednek Vajdaság Szocia
lista Autonóm Tartomány területére is.

6. A gazdaság és a társadalm i tevékenységek 1970. 
évi fejlődése bizonyos minőségi változást hozott magá
val. A termelékenység m ár em lített növekedésén kívül 
a gazdaságban tovább folyt a foglalkoztatottak szak- 
képzettség szerinti összetételének javulási tendenciája. 
A tavaly megindult fellendülés csappanása nélkül, az 
integráció új minőségű folyam attá vált, m int például 
a teljesebb munkamegosztás a folyó termelésben, a 
közös ügyek és funkciók ésszerűbb szervezése, a tö
m örült munkaszervezetek anyagi viszonyának rende
zése és az integrált munkaszervezeteknek a fejlődő tu 
dományos kutatóm unkával való egyesülésének komo
lyabb megkezdése. Az idén gyarapodott a társadalm i 
tevékenységek anyagi alapja. Az e téren működő m un
kaszervezetek erőfeszítései, noha még nem érték el 
kibontakozásuk tetőfokát, egyre inkább a fejlődés 
alapvető kérdései felé irányozódnak, m int például: a 
minőség és a m unka eredményességének javítása, az 
ésszerűbb szervezés, a költségvetési pénzelés fokoza
tos elhagyása és fokozottabb irányozódása a szolgál
tatások közvetlen igénylői felé, az önigazgatás továb
bi érvényesítése, valam int a fejlődés teljesebb egybe
hangolása a gazdaság, a lakosság és a társadalm i élet 
igényeivel.

7. A gazdaság és a társadalm i tevékenység fejlő
dése, valam int az 1970. évi gazdasági" élet egészében

véve a fokozódó inflációval és gazdasági bizonytalan
sággal találta szemben magát. Az infláció, az árak és 
a létfenntartási költségek gyors emelkedésében nyil
vánult meg. Névleges értékben kifejezve a végtermé
kek fogyasztásának minden form ája messzemenően 
meghaladta a társadalm i term ék reális határait. Az 
infláció kezdeti okai a gazdaság felélénkítésére irá- 

. nyúló politika 1968 második felében alkalmazott mód
szereiben lelhetők. Az infláció gócpontjai később 
megszaporodtak. A legfontosabb és a hatásukat leg
jobban érezhető okok egyike a beruházások hiányos 
pénzelésében rejlik, minden társadalm i-politikai kö
zösség részéről, de különösen a Szövetség, az ügyviteli 
bankok és jelentős számú munkaszervezet részéről. Az 
inflációhoz a személyi jövedelmek is hozzájárultak, 
amelyek nem a reális bevételekből, hanem a nem 
reálisan felértékelt tartalékok, veszteségek és hitelek 
terhére alakultak. Az infláció nyomása részben az 
eszközök a rövidlejáratú szükségletekre való leköté
séből és ezek hosszúlejáratú befektetésekké alakításá
ból ered. Az inflációhoz vezetett továbbá a vásárlási 
hitelek növekedése is, amelyeket a bankjegy kibocsá
tásból engedélyeztek. Az infláció bizonyos m értékben 
a Nyugat-Európai országokban bekövetkezett árem el
kedések hatásának is tulajdonítható, különösen az ú j
raterm elési anyagot képező termékek ára emelke
désének. Bizonytalanságot okoz továbbá a m unkaszer
vezetek azon törekvése is, hogy az árak emelésével 
biztosítsák a fejlesztési program jaik pénzeléséhez szük
séges akkumulációt. Az infláció jelentősen megbont
ja  a gazdasági tevékenységek anyagi helyzetének ará
nyos viszonyait, leértékeli a gazdálkodás közgazdaság- 
tudományi ismérveit, súlyosbítja a piaci magatartás 
érvényesülését, értéktelenné teszi a gazdasági fejlő
dés minőségi változásait és veszélyezteti a lakosság 
meghatározott kategóriáinak életszínvonalát. Ezért az 
infláció megzabolázása és a gazdasági bizonytalanság 
leküzdése az 1971. évi társadalmi-gazdasági fejlesztési 
politika legközvetlenebb érdekét képezi.

II. AZ 1971 ÉVI FEJLŐDÉS ALAPVÉTŐ CÉLJAI 
ÉS FELADATAI

1. Az 1971. évii társadalmi-gazdasági fejlesztési poli
tika központjában a tartós közgazdasági megoldá
sok fellelése lesz, melyek célja helyreállítani a pénz- 
áruviszonyok megbomlott egyensúlyát és a gazdasági 
élet bizonytalanságát és feltételeket teremteni a gaz
dasági tevékenység reálisan lehetséges maximális fel
lendüléséhez. A gazdasági tevékenység kiterjesztése 
elengedhetetlen előfeltétele a termelékenység növe
lésének, a foglalkoztatottság és a lakosság életszínvo
nala emelésének, a fejlesztési problémák megoldásá
nak, a gazdaság és a társadalm i tevékenységek terén 
egyaránt. Ezen követelmények keretében a társadalmi
gazdasági fejlesztési politika alapvető céljaiként a 
következőket kell kitűzni: (1) az infláció csillapítását 
és szilárdabb feltételek létesítését a gazdaság és a 
társadalm i tevékenységek fejlődéséhez, (2) a gazda
ság fellendülését, amely biztosítja a temelékenység 
szükséges növekedését, a tudomány és a káderpolitika



befolyásának erősítését és egyéb minőségi változáso
kat, az életszínvonal további növelését és az aktív la 
kosság folyó beözönlésének teljes m értékű produktív 
lekötésével, (3) hozzájárulást, hogy csökkenjen Ju 
goszlávia folyó fizetési mérlegének hiánya, és ezzel 
minél rövidebb időn belül lé tre jöjjenek a dinár kon
vertibilis voltának feltételei, (4) a piaci m agatartás iá
m érveinek további érvényesítését a munka és az esz
közök gazdaságosabb kihasználása céljából, (5) anyagi 
eszközök és egyéb feltételek biztosítását a fejletlen vi
dékeknek, összhangban a következő ötéves időszaki 
ütemesebb fejlődésüket serkentő politikánkkal, (6) az 
eszközök és a funkciók decentralizálását és dezetatizá- 
lását az önigazgatás fejlesztése céljából és (7) védelmi 
képességünk fejlesztését az össznépi védelem elvei 
alapján és az e szükségletekre szolgáló eszközöknek 
a reális lehetőségek keretein belül való biztosítását.

2. Az alapvető célok elérése a jövő év folyamán 
megköveteli a hatékony megoldások fellelését, a fel
adatok következő három csoportja terén: (1) a végter
mékek minden fogyasztási form áját szigorúan meg
tartani a rendelkezésre álló eszközök keretén belül,
(2) a gazdaság anyagi helyzetének lehetséges jav í
tása, a folyó nehézségek leküzdése és a fejlődés fo
lyamatosságában az elengedhetetlenül szükséges ütem 
biztosítása céljából, (3) a Szövetség és a Köztársaság 
gazdasági és egyéb funkcióinak szűkítése, külön a 
bővített újraterm elés pénzelése terén, és ezen funk
ciók átruházása, a megfelelő eszközökkel együtt, a 
munkaszervezetekre, a gazdaság és a társadalm i te 
vékenység terén működő önigazgatási alapokra, a köz
ségekre, a tartom ányokra és a Köztársaságra.

3. Az általános és a közös fogyasztásra szolgáló 
összeszközöknek a népi jövedelem növekedésével össz
hangban kell emelkedniük. A közös fogyasztás egyes 
formáihoz szükséges eszközök megvalósítását egyre 
nagyobb m értékben szerződéses viszonyok ú tján  kell 
biztosítani, ami lassítólag fog hatni az adóból tö r
ténő pénzelés növekedésére. Ezzel párhuzamosan a 
közös fogyasztási összeszközöknek valamivel gyorsab
ban kell növekedniük az általános fogyasztási össz- 
eszközöknél. A köztársasági költségvetés valamivel 
lassabban fog növekedni a népi jövedelemnél. A költ
ségvetési eszközök meghatározott ütemű növekedése ke
retében szem előtt ta rtjuk  a Köztársaság azon kötelezett
ségét, mely szerint biztosítani kell a fejletlen közsé
gek és Koszovó Szocialista Autonóm Tartomány ré
szére az eszközök megfelelő növelését.

4. A személyi fogyasztási eszközöknek 1971-ben a 
jövedelem növekedésével összhangban kell alakul
niuk. Ezzel kapcsolatban be kell szüntetni a jövede
lemnek az akkumuláció rovására történő további ú jra 
elosztását. A szilárdítás elérése megköveteli a m unka- 
szervezetektől, hogy tartózkodjanak a személyi jö
vedelmek minden olyan növelésétől, amely nem a te r
melékenység növekedéséből és az ügyletek gazdasági 
eredményéből következne. Tartózkodniuk kell a m un
kaszervezeteknek továbbá, az első hónapokban folyó
sított személyi jövedelmek előlegének növelésétől is. 
A jövedelem belső elosztásában a rra  kell törekedni, 
hogy azok a munkaszervezetek, amelyek egy dolgo

zó után nagyobb jövedelmet valósítanak meg, a jöve
delem arányosan nagyobb tömegét különítsék le az 
ügyleti alapba.

5. A szilárdító politikával összhangban a beruházá
si fogyasztásnak a rendelkezésre álló eszközök hatá
rán  belül kell alakulnia. Ez magával vonja azon le
hetőség kizárását, hogy a beruházásokat a szükséges 
pénzügyi fedezet nélkül eszközöljék, elhárítja a szé
leskörűen bevett szokást, hogy a munkálatokat a ki
vitelező és a felszerelés előállítója terhére vigyék vég
be, hitelszerződés nélkül, és leküzdi az eddigi gyakor
latot mely szerint a rövidlejáratú eszközöket hosszú
távú befektetésekké változtatták. A munkaszerveze
teknek és a többi beruházónak nem kell újabb beru
házási kezdeményezésekhez látniuk a beruházási esz
közök előzetes biztosítása nélkül. Továbbá, minél rö
videbb határidőn belül pénzügyi fedezetet kell bizto
sítani a folyamatban lévő beruházásokra, vagy kor
látozni kell a beruházási programokat.

6. A gazdaság anyagi helyzetét javító megoldások a 
következő három területen lelhetők: (1) az ügyletek 
gazdasági eredményességének növelésében, (2) a tör
vényes kötelezettségeknek a reális lehetőségek keretén 
belül való csökkentésében és (3) a szerződéses kötele
zettségek konszolidálásában, hogy jobban megfelelje
nek a gazdaság anyagi erejének. Az ügyletek megnö
vekedett eredményességének a gazdaság reális nagyobb 
anyagi erejévé való átalakítása magában foglalja a jö
vedelem belső elosztását, amely egyaránt szem előtt 
tartaná a személyi jövedelmek és az akkumuláció ala
kulását is. A törvényes kötelezettségek csökkentésével 
biztosítani kell a gazdaság anyagi helyzetének javítá
sát, valam int az általános és a közös fogyasztási esz
közöknek a tervezett kiadások keretén belül való ala
kulását. A szerződéses kötelezettségek konszolidálásá
nak módozatát az érdekelt munkaszervezeteknek kell 
meghatározniuk a bankokkal és a többi társszerződő
vel.

7. A munkaszervezetek dolgozóinak erőfeszítései
vel, a gazdasági rendszer idejekorán történő módosí
tásával és eredményes szilárdító-serkentő intézkedések 
alkalmazásával 1971-ben biztosítani kell a társadalmi 
össztermék 6°/o-os növekedését azzal, hogy az ipari 
term elésnek 5,5°/n-kal, a mezőgazdasági temelésnek 
7%-ítal, a gazdaság egyéb tereinek pedig 6%-kal kell 
növekednie. A fejlődés em lített üteme biztosítja a 
gazdaság további szerkezeti és minőségi változásait, 
a fejlődés folyamatosságát és az aktív lakosság folyó 
beözönlésének foglalkoztatását. A gazdasági tevékenység 
kiterjesztése lehetővé teszi a foglalkoztatottság 2,5°/o-os 
és a termelékenység 3,5%>-os növelését. A beruházások 
reális növekedésének az alapeszközök terén 6°/o-kal, 
az életszínvonalra szolgáló eszközök terén pedig 6°/o 
körül kell alakulnia.

8. A Szerb Szocialista Köztársaság gazdaságának 
Jugoszlávia folyó fizetési mérleghiánya csökkentéséhez 
való hozzájárulása megfelelő előfeltételek előkészítése 
céljából, valam int azért, hogy a dinár konvertibilis 
legyen és tere t biztosítsunk a beruházási hitelek válla
lására, az összkivitelt 11%-kal (az árukivitelt mintegy



8,5°/o-kal), az összbehozatalt 7'Vo-kal (az árubehozatalt 
7,5°/o-kal) kell növelnünk. A kivitel fokozása rendkí
vüli erőfeszítéseket követel, m ert a behozatal növeke
désének jelentős korlátozásával párhuzamosan kell 
megvalósulnia. Külön fokozott erőfeszítéseket kell ten 
ni a konvertibilis terü letre való kivitel terén, hogy 
kedvezőbb regionális viszonyokat terem tsünk a kül
földdel való árucserében és hozzájáruljunk azon fel
tételek megteremtéséhez, amelyek lehetővé teszik a 
dinár reális árfolyam ának m egállapítását és m egtartá
sát.

9. A gazdaság mérsékelt ütemű fejlődésének meg
valósítása és a szilárdság kellő fokának elérése inten
zívebb minőségi változásokat tesz lehetővé és igé
nyel a gazdaságban. Ezeknek különösen: a foglalkozta
to ttak  szakképzettségi összetételének javításában, a tö
mörülés minőségi, elemeinek további fejlesztésében, a 
teljesfokú szakosításban és munkamegosztásban, a 
termelés, különösen az ipari termelés, szerkezetének 
további módosításában, a nehezen értékesíthető term é
kek előállításának minimálisra való csökkentésében, a 
gazdaság anyagi erejének fokozásában, valam int a tá r 
sadalmi tevékenységeknek, különösen a tudományos ku
tatóm unkának, az oktatásnak és az egészségvédelem
nek a társadalm i újraterm elés folyam atában való 
minél közvetlenebb bekapcsolódásában kell tükröződ
niük.

10. A társadalm i tevékenységek fejlesztésével kap
csolatos alapvető feladatok e tevékenységeknek a tá r 
sadalmi újraterm elés teljes menetébe és a társada
lom gazdasági szerkezetébe való minél teljesebb szer
ves beilleszkedése irán ti követelményből erednek és 
az utóbbi években megindult tendenciákra támaszkod
nak. A m unka minőségének és eredményességének ja 
vítása, az ésszerűbb szervezés, az önigazgatási viszo
nyok gyorsabb fejlődése e tevékenységek fejlesztési 
politikának alapját kell hogy képezze.

A tudományos eredmények minél széleskörűbb al
kalmazása céljából elvárjuk a tudományos kutatóm un
ka további serkentését. 1971-ben hozzá kell lá tn i a tu 
domány hosszabb távú fejlesztési program jának meg
valósításához. Ezzel kapcsolatban a fejlesztésben e l
sőbbséget kell élvezniük a kutatások azon tereinek, 
amelyek társadalmi-gazdasági fejlődésünk időszerű 
problémáiból adódnak, de különösen a fejlődő kutató
munkának, amely hozzájárul sa ját technikája és tech
nológiája gyorsabb fejlődéséhez.

Az oktatás fejlesztését 1971-ben az oktatási rend
szer elengedhetetlenül szükséges átalakítására kell ala
pozni, amely teljesebb m értékben biztosítaná a káder
képzés egybehangolását a korszerű technikai-techno
lógiai és társadalm i fejlődés igényeivel. Elsődleges fel
adatnak tekinthető továbbá: a főiskolai rendszer mi
nőségi változtatása ezen iskolarendszer m egreformálá
sa alapján, a szakmunkásképző iskolák működési fel
tételeinek javítása, a  gyermekek általános iskolázás
sal való teljesebb felölelése a fejletlen vidékeken, 
melynek elérése céljából az 1971/72 iskolaév folyamán 
alkalmazni kell a lehetséges intézkedéseket.

A lakosság egészségvédelmét e védelem ötéves fe j
lesztési program jának megvalósítására kell irányozni.

1971 folyamán meg kell kezdeni az egészségügyi biz
tosításról és a lakosság egészségvédelmének kötelez® 
formáiról szóló köztársasági törvény alkalmazását. 
Szorgalmazni kell az egészségügyi munkaszervezetek 
funkcionális összekapcsolódását a jobb minőségű és 
ésszerűbb egészségvédelem megvalósítása érdekében. 
Az egészségügyi szolgáltatások társadalm i és önigaz
gatási megegyezés alapján meghatározott díjai, az egész
ségügyi m unka szabványai és normatívái, valam int az 
egészségügyi munkaszervezetek rendszerezése az egész
ségügy terén jelentkező társadalmi-gazdasági viszonyok 
fejlesztésének alapjául kell hogy szolgáljanak.

III. A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI POLITIKA 
KERETEI ÉS INTÉZKEDÉSEI

1. Az 1971 évi fejlődés céljainak és feladatainak 
megvalósításában jelentős szerepet játszik a jövede
lemelosztási politika, de különösen a személyi jöve
delmek elosztása. A társadalmi-gazdasági fejlesztési 
politikának e téren a következő kereteken kell alapul
nia:

A gazdasági rendszer intézm ényesített mechanizmu
sának módosításával biztosítani kell az elsődleges és 
a másodlagos elosztás egybehangoltabb hatását a népi 
jövedelem rendeltetése szerinti elosztásában való reá
lis viszonyok kialakítására.

Szövetségi szinten kell meghatározni a jövedelem- 
elosztással kapcsolatos társadalm i megbeszélések és 
önigazgatási megegyezések alapelveit, és minél rövi- 
debb időn belül lé tre  kell hozni e megbeszéléseket és 
megegyezéseket. Az elosztás tökéletesítése és a szi
lárdításhoz való hozzájárulás érdekében a Köztársaság 
1971-ben előírásokat hoz az önigazgatási megegyezé
sekről és a társadalm i megbeszélésekről, valam int a 
jövedelem és a személyi jövedelmek elosztásának tá r 
sadalmi irányításáról.

Az adórendszer módosításával hozzá kell járu ln i a 
megbeszélések és a megegyezések tiszteletben tartásához, 
valamint azon elv teljesebb alkalmazásához, mely szerint 
a nagyobb jövedelmet, nagyobb személyi jövedelmeket 
és más alapon nagyobb bevételeket megvalósítók ará
nyosan nagyobb mértékben vesznek részt az általános 
és közös fogyasztási eszközök rendeltetésének megha
tározásában, valamint a személyi jövedelmek alakulá
sával kapcsolatban jelentkező kilengések kiküszöbölé
sében.

2. A szilárdító politika megvalósítása az általános 
és közös fogyasztás terén a következő intézkedések al
kalmazását teszi szükségessé:

— kötelezni az eszközök összes hordozóját, hogy ki
adásai tervezése és eszközlése során tartsa magát az 
1971 évi általános és közös fogyasztás fejlesztési poli
tikájához;

— a költségvetés és az alapok esetleges többleteit 
1971-ben a járu lék- és adókulcsok idejekorán történő 
csökkentésével semlegesíteni, valam int a gazdaság sza
nálására, illetve a tartalékok gyarapítására fordíta
ni.

3. Az eszközlekötési intézmény tökéletesítésének, 
beleértve a megfelelő előírások meghozatalát, amelyek



meggátolnák a rövidlejáratú eszközök hosszú távú be
fektetésekké való átalakítását, hozzá kell járulnia a 
beruházási fogyasztásnak a rendelkezésre álló eszközök 
keretén belüli alakulásához.

Az előirányzott politika megvalósítása érdekében 
a beruházások terén szükséges a következő intézkedé
sek alkalmazása is:

— lehetővé tenni a Nemzeti Banknak a teljesebb 
ellenőrzést az ügyleti bankok beruházási ügyletei fe
lett, különösen a hitelek szavatolása terén,

— szigorítani és hatékonyabban alkalmazni a bün
tető ifttézkedéseket a beruházási létesítm ények építé
séről szóló törvény megszegőivel szemben,

— megfelelő előírásokat hozni, amelyekkel meg
akadályozzák hogy a m unkálatok kivitelezője és a 
felszerelés szállítója hitelezze a beruházót efektív fe
dezet nélkül.

4. 1971-ben javulni fog a gazdaság anyagi helyzete^ 
ami a fejlesztési politika jelentős előfeltétele.

A gazdaság anyagi helyzetének közvetlen javulásá
ra  a társadalm i term ékek elosztása terén kihatással 
lesz: (1) az adómegterhelés csökkentése és az esetleges 
költségvetési többletek visszatérítése a gazdaságnak,
(2) a személyi jövedelmek utáni járulékkulcs 1%-ról 
0,7°/»-ra való csökkentése Skoplje részére, amely á t
alakul Bosanska K rajina részére ju ttatandó járulékká,
(3) az időközi kam atok alapján felmerülő kötelezett
ségek csökkentése, (4) a Nemzeti Bank rövidlejáratú 
hitelei egy részének hosszúlejáratú hitelekké való ala
kítása alapján felmerülő költségek csökkentése, A 
bevételek eddigi elvonásának az ügyleti alap kam atai
ból és a gazdasági szervezetek együttes tartalékalapjait 
megillető járulékokból eredő része, a lekülönített esz
közök hitelform áivá alakul át.

5. A szilárdító intézkedések keretében következete
sen kell alkalmazni a Szerb Szocialista Köztársaság 
Szkupstinája által elfogadott tételeket a munkaszerve
zetek korábbi évekből fennm aradt veszteségeinek sza
nálására vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban fokozni kell 
az ellenőrzést a társadalm i-politikai közösségek, a ban
kok és mások kötelezettségeinek teljesítése felett. A 
veszteségek szanálására szolgáló hatékony intézkedé
sek egyikét a kényszeregyezség intézménye alkalm a
zásának kell képeznie.

6. A pénz-áruviszonyok fejlődését gátló kölcsö
nös eladósodottság rendezése céljából, a folyó fize
téseket meggyorsító intézkedéseket kell alkalmazni. 
A munkaszervezeteket ezzel rendszeres fizetésre kész
tetnék, ami az áruterm elés egyik legfontosabb je l
lemzője. Minél előbb be kell vezetni a kölcsönös fi
zetések egyes korszerűbb formáit, m int például a 
váltókat, az értékpapírokat és hasonlókat.

7. A piac és az árak  szilárdításának a gazdaság
politika központjában kell lennie. Ezzel kapcsolatban 
elengedhetetlenül szükséges fenntartani a határoza
tot, mely szerint minden á ra t társadalm i ellenőrzés 
alá kell helyezni a rendszerbeli új megoldások feltá
rásáig. Egyes szektorokban azonban az árkiigazítást 
nem lehet huzamosabb ideig halogatni, tekintettel az 
árak  kifejezett aránytalanságára. .. , .

Az átm eneti időszakban az áremelést a legszüksé
gesebb korlátok közé kell szorítani ügyelve arra, hogy 
az önigazgatási megegyezés, a társadalm i megbeszé
lés és az áralakítási mechanizmus alapján alkalmaz
zák.

A mezőgazdasági termelés szilárdítása érdekében 
fejleszteni és bővíteni kell a társult gazdaság közös 
alapjait, s ezzel biztosítanánk a kínálat és kereslet 
egyensúlyát és szavatolnánk a hosszabb távú term e
lési irányozottság biztonságát, ami egyben a társa
dalmilag szervezett mezőgazdasági termelés támoga
tását is jelenti. Külön intézkedéseket fogunk alkal
mazni a jószág- és a takarm ány piac szilárdítása érde
kében. Ezzel kapcsolatban elengedhetetlenül szüksé
ges a mezőgazdasági-élelmiszeripari term ékek áru
tartalékainak erősítése.

Minél ham arabb meg kell tenni az előkészületeket 
a m eghatározott ismérvek alapján történő szabad 
áralakulás mechanizmusának létrehozása céljából. A 
szabad áralakulás mechanizmusa magával vonja az 
önigazgatási megegyezés, valamint a társadalm i meg
beszélés fokozottabb érvényesülését. Ez a mechaniz
mus csak a gazdaság által jól szervezett piacon az 
állami beavatkozás elengedhetetlen minimumával le
het hatékony. Meg kell határozni az á ra k ' és az 
eladási feltételek alakulásával kapcsolatos kötelező 
eljárást. A gazdaságnak és társulásainak aktív té 
nyezőként kell jelen lennie az áralakulási mechaniz
mus előkészítésében, ami az árak „felengedésével” 
párhuzamosan lépne működésbe. Az aránytalan árak 
esetleges adm inisztratív fenntartását kompenzálással 
kell pótolni.

Az árakat a behozatal liberalizálásától függően 
kell liberalizálni. Ezért, igen jelentős idejekorán elő
készületeket tenni az árrendszer és a behozatali 
rendszer egybehangolása érdekében. A beavatkozási 
behozatal intézményét hatékonyabbá kell tenni, nem 
várva a rendszerbeli új megoldásokra. Első lépésként 

-a tökéletesítés során, nagyobb m értékben kell érvé
nyesíteni a termelők és a behozatalok megbeszéléseit 
a beavatkozási behozatallal kapcsolatban. Különösen 
fontos biztosítani a behozatali beavatkozás ideje
korán való alkalmazását, tökéletesíteni a beavatkozási 
behozatal mechanizmusát és meggátolni a beavatko
zási behozatal címén történő fölösleges behozatalt. 
Meg kell állapítani a piaci rendellenességek indiká
torait, amelyek alapján meghatározzák a beavatko
zások terjedelm ét és módját.

A piac és az árak  szilárdítása keretében elen
gedhetetlenül szükséges értesíteni a munkaszervezetek 
és a társadalm i-politikai közösségek társulásainak 
áru- és pénztartalékait.

8. A külkereskedelmi rendszer új és tartósabb 
megoldásainak meghozataláig elvárható, hogy a Szö
vetség olyan intézkedéseket alkalmaz, amelyekkel 
elősegíti a kivitel serkentését és a behozatal lassu
lását, Az összkivitel serkentésével figyelembe kell 
venni a fizetési mérleg regionális követelményeit és 
biztosítani kell a külföldi piacon jelentkező protek- 
cionisztikus akadályok leküzdését. A kivitelt serkenti 
m ajd a vám ok 4S az egyéb illetékek megtérítése, a 
szelektívebb viszleszámítolási politika és a kedve



zőbb feltételek létesítése a külföldi partnerekkel való 
termelési-pénzügyi együttműködéshez, valam int a 
gazdaság eszközeinek társításához a kapitális javak és 
szolgáltatások hitelre történő kivitele céljából.

A behozatal ésszerűsítése a közfogyasztási cikkek 
utáni behozatali illetékek szelektív növelésével, va
lam int a deviza hitelfeltételek és a bankok deviza
ügyletei feletti ellenőrzés megszigorításával valósul 
meg. Az árurendszer módosításával közvetlenebb be
hozatali ellenőrzés alá kell helyezni a túlzott m ér
tékben behozott termékeket, liberalizálni kell az 
újraterm eléshez és a termelés korszerűsítéséhez elen
gedhetetlenül szükséges term ékek behozatalát. Ered
ményesebb védelmet kell biztosítani a dönping beho
zatal ellen.

A gazdasági rendszer intézm ényesített mechaniz
musának szilárdítása és módosítása érdekében, 1971 
folyamán minden intézkedéssel feltételeket kell te
rem teni a dinár konvertibilis voltához, ami a gazda
ságpolitika közvetlen program ját képezi.

9. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi bizonytalan-' 
áág a gazdasági tevékenység 1968-ban alkalmazott 
felélénkítési módszereiből ered (a lakásépítések rö
vidlejáratú forrásokból való hitelezése, a bankjegy
kibocsátásból folyósított hitelek igénybevétele a be
ruházások pénzelésére és hasonlók), hozzá kell látni 
ezen inflációs hatások semlegesítéséhez. A kedvezőt
len következmény elkerülése céljából, ezen intézke
dés 1971 folyamán kiválogatást és fokozottságot 
igényel. A Nemzeti Bank úgynevezett szelektív ha
tása, a viszleszámítolási hitelek útján, az utóbbi évek 
folyamán túlságosan kiterjedt, jórészt a beruházási 
befektetési jellegű hitelekre is. A szilárdító intézke
dések keretében szükség van e hitelek felülvizsgá
lására és korlátozására. A megszorító intézkedéseket 
ki kell terjeszteni a Szövetségnek és más közvetlen 
igénylőnek ju tta to tt hitelekre is, amelyek a Nemzeti 
Bank hitelstruktúrájában 50%-kal vesznek részt, és 
az utóbbi években inflatorikus hatást gyokoroltak. 
A Szövetségre vonatkozóan e korlátozásokat össz
hangba kell hozni gazdasági funkcióinak módosulásá
val.

A pénzkészlet szerkezetében beállt eltolódás a 
gazdaságon kívüli hordozók javára, kiemeli annak 
szükségességét, hogy a pénzkészlet e részét is — a 
piacra., gyakorolt hatások semlegesítése céljából — 
tegyék megfelelő szigorítások tárgyává. A korlátozó 
intézkedéseken kívül fokozni kell a takarékosság 
terén végzett tevékenységet, ami hozzájárul a pénz
eszközök egy része által gyakorolt hatás semlegesí
téséhez.

A vásárlási hitelek alakulása az alkalm azott in
tézkedések felügyelete a latt lesz, lehető enyhítések
kel, amennyiben a feltételek ezt megengedik. A pénz- 
áruviszonyok egybehangolása céljából e hiteleket 
meghatározott áru vásárlásra irányítják, fokozva a 
rendeltetés szerinti igénybevételük feletti ellenőrzést. 
Fokozatosan bevezetjük a magánszemélyek lakásépí
tési hiteleinek kötelezően rendeltetés szerinti igény- 
bevételi rendszerét, a munkaszervezetek részvételé
vel. Még kell tartan i a munkaszervezetek .azon köte

lezettségét, hogy rendeltetés szerint különítsék le a 
lakásépítési eszközöket.

A hitelmonetáris rendszerben és a bankm echa
nizmusban új megoldásokat kell keresni, amelyek 
jobban megfelelnek a politikai rendszer fejlődésének 
és a gazdaság elért fejlődési fokának. Ennek kereté
ben a Nemzeti Banknak' kellene a hitel-monetáris 
alakulások általános szabályozója szerepét vállalnia, 
a hitelpolitika terén eszközölt szelekció pedig az ügy
leti bankokra hárulna, a Nemzeti Bank központjai
val való együttműködés útján. A hitel-monetáris 
rendszer megoldásainak összessége keretében hang
súlyozni kell a gazdaság szerepét. Többek között a hi
telalapok névtelen részeit fel kell osztani a betéte
sek között és hasonlóan kell eljárni az aktív és a 
passzív kam atok közötti különbözet részével, amely 
nem tartozik a bankok munkaszervezeteinek jöve
delméhez.

Megfelelő megoldásokat kell találni a felszerelé
sek kivitelének hitelezésére. Időközben jelentős szem 
előtt tartan i mindenek előtt a gazdaság érdekelt ré 
szének és az érdekelt köztársaságoknak nagyobb 
m értékű lekötését. Az alapnak a társu lt gazdaság 
önigazgatási alapjaként kellene létrejönnie. A Köz
társaság a tartom ányokkal egyetértve részt fog venni 
ezen önigazgatási alap kezdeti eszközeinek létesí
tésében.

10. összhangban a Szövetség gazdasági funkciói
nak szűkítésével kapcsolatos állásfoglalásokkal, a 
gazdaságra, a Köztársaságra, a tartom ányokra és a 
községekre hárulnak az egyes anyagi kötelezettségek 
m int például: az eszközök biztosítása azon beruhá
zásokra, amelyekben a Szövetség is résztvett, ked
vezményes kamatok a mezőgazdaság és a turisztika 
részére, prémiumok és kedvezmények, a tudományos 
kutatóm unka pénzelésére stb. E megoldások fellelése 
során, m int eddig is, elengedhetetlenül szükséges mi
nél tökéletesebb együttműködést terem teni a m un
kaszervezetekkel, ezek társulásaival, a községekkel, á 
tartom ányokkal és a társadalm i-politikai szervezetek
kel.

A köztársasági és más szervek megoldásokat fog
nak javasolni az em lített beruházásokra szükséges 
eszközök biztosításával kapcsolatban, a véghezvitel 
előirányzott ütemének megvalósítása érdekében. A 
megoldások nem kereshetők a gazdaság viszonylago
san nagyobb megterhelésében, hanem egyéb lehető
ségek alapján (nemzetközi eszközök beszerzése, belső 
kölcsönök kiírása, kötvények kiadása, az érdekelt 
gazdaság és a bankok eszközeinek tömörítése, ked
vezményes kamatok és hasonlók).

A mezőgazdaság, a turisztika és az egyéb rendelteté
sek utáni kedvezményes kamatokhoz szükséges esz
közöket rögzített összegben kell biztosítani. E köte
lezettség teljesítésére elsősorban az eddigi eszköz
források szolgálnak alapul. A prémiumokat és a ked
vezményeket elsősorban a megfelelő term ékek ára rá
nyának a lehetséges határokon belüli kiigazításával 
kell megoldani. Az új rendszerbeli megoldások meg
hozataláig meg kell tartani a prémiumok és a ked
vezmények jelenlegi rendszerét.



11. A regionális fejlődés politikájában 1971-re vo
natkozóan rendkívüli jelentőségű a Köztársaság nem 
eléggé fejlett vidékeinek gyorsabb fejlődésével kap
csolatos feladatok megvalósítása. -

Koszovó Szocialista Autonóm Tartomány gyorsabb 
, ütem ű fejlődésére vonatkozó politikája megvalósítá

sa érdekében, a Köztársaság törekedni fog, hogy a 
tartom ány megegyezés szerinti külön elbírálása mi
nimum ként a következőket tartalm azza: az új és az 
eddigi lekülönítési kulcs közötti különbözet alapján 
nagyobb részvételt a Szövetségi Alap rendes eszkö
zeiben, ille tve . a társadalm i termékből származó esz
közök lekötését a fejletlen köztársaságok és a ta r 
tomány részére, 25%-kal kedvezőbb feltételek mel
letti hitelek jóváhagyását Koszovó Szocialista Auto
nóm Tartomány részére, az alapból folyósított hitelek 
utáni annuitások átengedését az 1966—1970 időszakra 
vonatkozóan, valamint a Szövetség egyéb eszközei
ből 1960 után folyósított hitelekkel kapcsolatos an
nuitások elengedését, a meghatározott külföldi hite
lekre vonatkozó szavatosság vállalását, a Szövetség 
visszafizetési kötelezettség nélküli részvételét a meg
határozott infrastrukturális létesítmények kiépítésé
nek pénzelésében, elsősorban az Ibar—Lepenac víz
rendszer kiépítésében, rendszerbeli könnyítéseket az 
ország többi részéről és a külföldről származó tőke 
beruházásunkban való részvételének kieszközlésére, 
nagyobb tömegű póteszközök biztosítását a társadal
mi-politikai közösségek folyó tevékenységének és a 
társadalm i tevékenységek pénzelésére, beleértve a 
kétnyelvűség alkalmazásából és a nemzetiségek egyéb 
jogainak megvalósításából eredő kiadásokat is, to
vábbá a társadalm i tevékenységek anyagi alapjának 
kiépítésére szolgáló pénzelés rendeltetésszerű dotá
lását, a Szövetség részvételét a tartom ányi gyermek
pótlékalap pénzelésében, valam int a Tartom ány dol
gozóinak foglalkoztatásra való előkészítésében és 

szakképesítésében.
A Köztársaság teljes hozzájárulása Koszovó Szo

cialista Autonóm Tartom ány gyorsabb ütem ű fejlő
déséhez 1971-től kezdve reálisan nagyobb és telje
sebb lesz m int a korábbi időszakban. A Tartomány 
gyorsabb fejlődését szolgáló konkrét intézkedéseket 
a Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinája külön 
dokumentumban határozza meg, legkésőbb 1971 első 
negyedének végéig.

A Köztársaság által biztosítandó visszafizetési kö
telezettség nélküli eszközökön kívül, Koszovó Szo
cialista Autonóm Tartom ány gyorsabb ütem ű gaz
dasági fejlődése érdekében elengedhetetlenül szük
séges a gazdasági szervezetek és a bankok lekötése 
a programok előkészítésében és a pót-hiteleszközök 
beszerzésében.

1971 folyamán hozzálátunk a köztársasági ta rto 
mányokon kívüli nem eléggé fejlett területei fejlesz
tését serkentő politika megvalósításához. A gazdasági 
fejlődés hitelezésére szolgáló eszközök 1971-ben a 
Köztársasági Alapból a fejletlen vidékek részére ko
rábban jóváhagyott hitelek u tán  esedékes annuitások
ból és az alapnak 1970-fcől átv itt eszközeiből alakul
nak. A Köztársaság visszafizetési kötelezettség nélkül

biztosítja a törvény által kijelölt vidékeken az út
hálózat, az iskolahálózat, az egészségügyi intézmé
nyek hálózata, a kulturális intézmények kiépítésével 
valamint a földtani kultatásokkal kapcsolatos pén
zelésben való részvételére szükséges eszközöket.

Tovább folytatjuk az ’kát az erőfeszítéseket és in
tézkedéseket, amelyeket a Köztársasági Szkupstina 
Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány fejlődé
sében beállt lemaradás leküzdésére és Belgrád Vá
ros társadalmi-gazdasági fejlesztési problémáinak 
megoldására vonatkozó határozatainak megvalósítása 
érdekében kezdeményeztünk.

Fokozott ütemben dolgozunk a Köztársaság tér
ségi tervének kidolgozásán és a társadalmi-politikai 
közösségek érdeklődése alapján hozzálátunk az új 
regionális tervek kidolgozásához.

12. A tudományos kutatómunka terén politikánk
nak a kedvező folyamatok erőteljes kibontakozásával, 
valam int a tudománnyal foglalkozó szervezetek ká
derbeli és anyagi alapjának tömörítésével kapcsola
tos további erőfeszítéseken kell alapulnia. A tudo
mányos kutatóm unka anyagi alapja fejlesztéséhez 
hozzá kell járulnia a tudom ány'és a gazdaság közvet
lenebb kapcsolatának. Feltételeket teremtünk, hogy 
a legtehetségesebb fiatal káderek vállalják a tudo
mányos kutatóm unkát. A Köztársaságban külön fi
gyelmet szentelünk a tudományos kutatóm unka azon 
pénzelési problém áinak megoldására, amelyek a Szö
vetség funkcióinak szűkítésével kapcsolatban m erül
nek fel. A tudományos kutatóm unkára szolgáló össz- 
eszközöknek a népi jövedelemnél gyorsabb ütemben 
kell növekedniük.

Az oktatási folyam atnak a korszerű követelmé
nyekhez való gyorsabb alkalmazkodása tekintetében 
az alapvető feltételek egyike az oktatás korszerűsítése, 
melynek a jövő évben rendkívüli figyelmet kell szen
telnünk. Az oktatás pénzelési politikájában elsőbb
séget kell biztosítani az alapfokú oktatásnak, míg a 
középfokú, a felső és a főiskolai oktatás fejlesztése 
tekintetében inkább e szolgáltatások igénylőivel való 
közvetlenebb kapcsolatokra kell M.naszkodni. A Szerb 
Szocialista Köztársaság tartományokon -  kívüli nem 
eléggé fejlett területeiről szóló törvénnyel összhang
ban, 1971 folyamán az oktatási intézmények kiépí
tésének pénzelésében lekötjük a fejletlen vidékek 
fejlesztését serkentő köztársasági alap előirányzott 
eszközeinek egy részét.

A kultúra fejlesztésének programirozásával és a 
kulturális intézmények felaprózottsága, valamint el
különítettsége leküzdésével hozzá kell járulnunk a 
ku ltú ra arányosabb ütem ű és ésszerűbb fejlesztésé
hez. A kultúra gyorsabb ütemű fejlődésére nézve 
külön jelentőségű pénzelésének elkülönítése a költ
ségvetéstől. Ebben az értelemben megfelelő módosí
tásokat fogunk eszközölni, amelyek e tevékenység 
nagyobb önállóságát jelentik.

A tájékoztatási eszközök fejlesztése tekintetében 
elengedhetetlenül meg kell valósítanunk a sajtó na
gyobb fokú elterjedtségét és a sajtóterm ékek pél
dányszámának növelését. A műszaki alap korszerű



sítésének, a korszerű technológia bevezetésének va
lam int az ügyleti együttműködés és az integráció va
lamennyi form ája erősítésének elengedhetetlen tá r
sadalmi irányítással társadalm i politikánk alapját kell 
képeznie e téren. Elengedhetetlenül össze kell állí
tani a rádió és a televízió hosszútávú fejlesztési prog
ram ját és kellő feltételeket kell biztosítani e prog
ram  megvalósításához.

13. Az egészségvédelem aktív  megelőzési intézke
dései az élet és a m unka általános egészségügyi fel
tételeinek javítására irányuló intézkedésekkel, vala
m int az egészségügyi kultúra terjesztése külön jelen
tőségű az egészségvédelem fejlesztésére nézve. Tö
rekedni kell, hogy tovább folytatódjanak a megkez
dett tömörülési folyamatok és az egészségügyi intéz
mények kölcsönös kapcsolatai, hogy ezzel az egész
ségügyi tevékenység szervezése megfelelőbb arcula
tot kapjon, amely jobban megfelelne az egyes régiók 
igényeinek és sajátosságainak. Az egészségügyi intéz
mények ésszerűbb szerkezeti összetételének megvaló
sítása, valam int az alapvető egészségvédelem és az 
orvostudományi csúcsintézmények kapacitásának fe j
lesztéséhez szükséges feltételek megteremtése céljá
ból 1971-ben meg kell állítani a bennfekvő típusú- 
intézmények spontán fejlődését. Az egészségügyi m un
kaszervezetek fizetőképességének javítása céljából 
meg kell terem teni az egészségügyi intézmények kö
veteléseinek behajtását szabályozó hatékony rend
szert, és megoldást kell találni az egészségügyi m un
kaszervezetek veszteségeinek szanálására.

A dolgozók eredményesebb egészségvédelméhez 
hozzá kell járulnia a munkaszervezetek fokozott te 
vékenységének és az egészségügyi szolgálattal való 
szorosabb szerződéses kapcsolatainak a megbetege
déseket,. sérüléseket és a rokkantságot kiváltó okok 
elhárításával kapcsolatban.

A fejletlen területek fejlesztését serkentő köztár
sasági a la p . előirányzott eszközeinek egy részét 1971- 
ben az e vidékeken működő egészségügyi intézmények 
hálózata konszolidálódásának és kibővítésének pénze
lésére kötjük le az alapvető egészségvédelemre.

A fejlesztés megfelelő alanyai közötti önigazgatási 
megbeszélésekkel és az eszközök társításával hozzá 
kell járu lnunk a szociális védelem anyagi alapjának 
gyarapításához és az eszközök szilárd forrásainak 
megállapításához. A rendelkezésre álló eszközök ke
retében biztosítani kell a szociális juttatások reális 
értékének m egtartását. Külön figyelmet kell fordí
tani a regionális együttműködés fejlesztésére, az esz
közök egyesítésére, új létesítmények kiépítése és a 
meglévő intézmények számára kedvezőbb m unkafel
tételek megteremtése céljából, összhangban a Szerb 
Szocialista Köztársaság Szkupstinája határozataival 
és ajánlásával, fokozottabb tevékenységet folytatunk 
a Népfelszabadító Háború részvevőinek, a hadirok
kantaknak, valam int az elesett harcosok családjainak 
anyagi, lakás-, egészségügyi és egyéö problémái meg
oldása terén.

A rokkantsági és a nyugdíjbiztosítás folyó kiadá
sait a járulékkulcs növelése nélkül kell fedezni, a

nyugdíjaknak a létfenntartási költségekkel való kö
telező egybehangolásával, a lehetőségek keretében.

A gyermekvédelem gyorsabb fejlesztése érdeké
ben 1971-ben külön jelentőségű az érdekközösségek 
önigazgatási összekapcsolódása a gyermekvédelem tel
jesebb biztosítása céljából. A közvetlen gyermekvé
delemre szolgáló alapból, valam int a munkaszerve
zeteknek a szolgáltatások árában való részvételére 
szolgáló közös fogyasztási alapjaiból nagyobb tömegű 
eszközök lekülönítésével kedvezőbb feltételeket kell 
teremteni, hogy a munkaviszonyban lévő és alacso
nyabb személyi jövedelmű szülők gyermekei nagyobb 
m értékben vegyék igénybe a gyermekvédelmi intéz
ményeket.

1971-ben hozzálátunk a gyermekpótlék-rendszer 
megreformálásához, hogy tökéletesebben kifejezésre 
juthassanak az önigazgatási viszonyok a községben, 
ahol biztosítani kell a gyermekvédelem anyagi fel
tételeinek jav ítására irányuló politikát és mechaniz
must.

A testnevelés fejlesztésére szolgáló anyagi alapot 
a munkaközösségek, a társadalm i-politikai közösségek 
költségvetési és az érdekközösségek eszközeinek tá rsí
tásával, valamint a testnevelés pénzelési módjának 
bekövetkezendő módosításával kell gyarapítani. Kü
lön figyelmet fogunk szentelni a testnevelési oktatás 
fejlesztésének, a testnevelési szemlének, az olimpiai 
előkészületeknek és a minőségi sport fellendítésének.

14. A bővített újraterm elés minden hordozójának 
arra  kell törekednie, hogy feltételeket teremtsen a 
foglalkoztatottság ésszerű növelésére. Ezt lehetővé 
teszik az új kapacitások és a meglévő kapacitások 
teljesebb kihasználása. Különösen a fiatal szakkáde
reket kell bevonni a m unka menetébe. Megfelelő in
tézkedésekkel, különösen az elosztási politika és a 
munkaszervezetek káderpolitikája terén olyan irány
ban kell hatni, hogy enyhítsük a szakemberek kül
földön való foglalkoztatásának tendenciáját. Szorgal
mazni kell továbbá a külföldön dolgozó szakkáderek 
visszatérését. Alkalmas intézkedésekkel, különösen a 
személyi m unka terén, feltételeket kell biztosítani a 
külföldről visszatérő dolgozók széles körű, produktív 
lékötésére.

A szakképzetlen munkásoknak a munkaközvetítő 
ú tján  való külföldi foglalkoztatása terén, elsőbbség
ben a fejletlen vidékek dolgozóit kell részesíteni. E 
követelmény minél teljesebb megvalósítása érdeké
ben eszközöket kell biztosítani előzetes szakképesíté
sükhöz.

— O —

A jelen Rezolúcióban kitűzött szilárdítási célok és 
a további társadalmi-gazdasági fejlődés megvalósí
tása, a funkciók és az eszközök további decentrali
zálása és dezetatizálása m ellett nagyobb tere t biz
tosít az eredményesebb gazdálkodáshoz,. a piac és a p iá d  
ismérvek fejlesztéséhez, a szilárdabb gazdasági alaku
lásokat biztosító megoldások felleléséhez, a nagyobb



szervezettséghez, a tartósabb rendszerbeli megoldások 
előkészítéséhez és az önigazgatási társadalm i-gazda
sági viszonyok továbbfejlesztéséhez. Az em lítettek 
minél teljesebb és következetesebb megvalósítása cél
jából a Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinája 
véleménye szerint elengedhetetlenül szükséges a 
munkaszervezetek és társulásaik, az érdekközösségek 
és a társadalm i-politikai közösségek széles körű le
kötése. Ez az irányozottság 1971-ben biztosítja a 
Köztársaság társadalmi-gazdasági fejlődésének folya
matosságát, Jugoszlávia gazdasági folyamataiba való 
szerves beilleszkedését szélesebb körűen is és a Köz

társaság következő középtávú időszaki fejlődésének 
alkotó részét képezi.

KSZ 168. szám
Belgrád, 1970. december 29.

A SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG 
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Mirko Popovic, s. k. '
a  Köztársasági Tanács 

elnöke
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