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525 У К А З 
О РАТИФИКАЦИЈИ УГОВОРА О МИРУ СА МАЂАРСКОМ 

На основу тач. 9 чл. 74 Устава и чл. 4 Закона о Президајуму Народне скупштине 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије 
одлучује: 

Члан 1 

Ратификује се Уговор о миру са Мађарском закључен у Паризу 10 фебруара 
1947 године, а који гласи: 

УГОВОР 0 МИРУ СА МАЂАРСКОМ 

Савез Совјетских Социјалнегичких Република, 
Уједињена Краљевина Велика Британија и Северна 
Ирска, Сједињене Америчке Државе, Аустралија, 
БЈелоруска Совјетска Социјалистичка) Република, 
Канада, Чехословачка, Индија, Нови Зеланд, Укра-
јинска Совјетска Социјалистичка Република, Јужно-
Афрички Савез и Федеративна Народна Република 
Југославија, као државе коЈе су у рату са Мађар-
ском и које су активно у њему учествовале про-
тив непријатељских држава у Европи са знатним 
оружаним снагама, де-ље назване „Савезничке н 
Удружене Силе", с једне стране, 

и Мађарска с друге стране, 
Узев у обзио - да Мађарска ,поставши савезник 

хитлеровске Немачи и учествуЈући на њеној страни 
у рату против Са-веза Совјетских СоциЈалистичких 
Република, У ч и њ е н е Краљевине, Сједињених Аме-
ричких Држаза и других Уједињених Нација, сноси 
свој део одговорности за овај рат; 

Узев у обзир, међутим, да је Мађарска 28 де-
цембра 1944 године прекинула односе са Немачком, 
објазила Немачкој рат и 20 јануара 1945 године за-
кључила п,римирје са владама Савеза Совјетских 
Социјгенетичких Република, Уједињене Краљевине 
и Сједињених Америчких Држава, као са претстав-
иицхма свих Уједињених Нација које су биле у рату 
са 1'мађарском; и 

У з е ^ у обзир да Савезничке и Удружене Силе 
и Мађарска желе да закључе уговор О миру К О Ј И 
ће, саобр-азно начелима правде, регулисати г,ш не-
решена питања произашла из гере наведених дога-
ђаја и који ће бити осно.ва за при јатељев односе 
између њих, дајући иа та ј начин Савезничким и 
Удруже::.:^! Силама могућност'да потпомогну молбе 
које ће Шђарсна поднети за пријем у чланство Ор-
ганизације Уједињених Нација, као и за њено присту-
пање ма! КОЈОЈ конвенцији закљученој под окриљем 
Организације Уједињених Нација; 

Из тих разлога одлучили су да објаве престанак 
ратног стања и да у том циљу закључе овај Уговор 
о миру и одредили су у ту сврху долепотписане за 
своје Оауномоћенике који су, после подношења сво-

ШР1 Ый ДОГОВОР С ВЕНГРИЕЙ 

Союз Советских Социалистических Республик, 
Соединенное Королевство Великобритании и Север-
ной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Ав-
стралия, Белорусская Советская Социалистическая 
Республика, Канада, Чехословакия, Индия, Новая 
Зеландия, Украинская Советская Социалистическая 
Республика, Южно-Африканский Союз и Федера-
тивная Народная Республика Югославии, как госу-
дарства, находящиеся в состоянии войны с Вен-
грией и активно участвовапшие в войне против вра-
жеских государств в Европе существенными воен-
ными контингентами, именуемые в дальнейшем 
„Союзные и Соединенные Державы", с одной сто-
роны, 

и Венгрия, с другой стороны, 
Принимая во внимание, что, став союзником 

гитлеровской Германии и участвуя на ее стороне 
в войне против Союза Советских Социалистических 
Республик, Соединенного Королевства, Соединен-
ных Штатов Америки и других Объединенных На-
ций, Венгрия песет свою долю ответственности за 
эту войну; 

Принимая, однако, во внимание, что 28 декабря 
1944 года Венгрия порЕала отношения с Германией, 
объявила войну Германии и заключила 20 января 
1045 года Перемирие с Правительствами Союза Со-
ветских Социалистических Республик, Соединенно-
го ПоролевстЕа и Соединенных Штатов Америки, 
действовавшими от игдени всех Объединенных На-
ций, находившихся в состоянии войны с Венгрией; 
и 

Принимая во внимание, что Союзные и Соеди-
ненные Держевы и Венгрия желают заключить 
мирный договор, который, соответствуя принципам 
справедливости, урегулирует вопросы, остающиеся 
еще нерешенными в результате перечисленных выше 
событий, и явится основой дружественных отно-
шений между ними, тем самым давая Союзным и 
Соединенным Державам возможность поддержать 
обращение Венгрии о принятии ее в члены Орга-
низации Объединенных Наций, а также о присое-
динении Венгрии к любой конвенции, заключенной 
по почину Организации Объединенных Наций; 

В соответствии с этим решили объявить о пре-
кращении состояния ЕОЙШЛ и для этой цели за-
ключить настоящий. Мирный Договор и -назначили 
для этого нижеподписавшихся в качестве своих Пол-
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јих пуномоћима нађених у правилној и одговарају-
ћој форми, донели следеће одлуке: 

Д Е О I 

Границе Мађарске 

Члан 1 

1) Границе Мађарске са Аустријом и Ј^гослави-
Јом остаће онакве какве су биле 1 јлј^уара 1938 го-
дине. 

2) Одлуке Бечке Арбитраже од 30 августа 1940 
године оглашуЈу се поништеним и непосгојећима. 
Граница између Мађарске и Румуније, која је посто-
јала 1 Јануара 19.^ године, ОРИМ се ваопоставља. 

3) Граница између Мађарске и Савеза Совјет-
ских С О Ц И Ј м и с т и ч к и х Република од тромеђе између 
ове две државе и Румуније, до тро.међе измећу ове 
две државе и Чехослов'ачке тећи пе дуж раније гра-
нице између Мађарске и Чехословачке, онакве каква 
је била 1 Јануара 1938 године. 

4) а) Одлуке Бечке Арбитраже од 2 новембра 
1938 године оглашуЈу се поништенима и непостоје-
ћима. 

б) Граница између Мађарске и Чехословачке 
од тромеђе између ове две државе и Савеза Совјет-
ских Соцпјалистичких Република^ овим се васпостав-
ља онаква каква Је била 1 Јануара 1938 године, са 
изузетком измена на основу одредаба следећег 
става. 

в) Мађарска ће уступити Чехословачкој села 
ХорватјарОалу (Ногуађ^гГакх), Орошаар (01оз.т.уДг) 
и Дуначуа (Оипазсип), заједно са њиховом ката-
стра^ном териториЈОм, као што је означена на карти 
1А, /приложеној овом Уговору. Преча томе, чехосло-
вачка граница на овом сектор-у биће повучена на 
следећи начин: 

од аусгриоко-мађареко-чехослозачке тромеђе од 
1 јануара 1938 године, садашња мађарско-аустриска 
граница постаће границом између Аустрије и Че-
хословачке све до тачке отприлике СОО гл Ј^чно од 
коте 134 (3,5 к м северозападно од цркве У Рајни), 
с тим да ова тачка од сада постаје трепетом трију 
држава о којима је реч; одавде песа граница изме-
ђу Чехословачке и Мађарске ићи ће на исток дуж 
северне катастралне међе села Рај,хе и избиће на 
десну обалу Дунава У тачци е-ко 2 г.м северно од 
коте 128 (З, 5 к м источио од цркве У Рајни), где ће се 
нова граница У главном пловидбено^ кориту Дуна-
ва састати са чехослозачко-мађарском грсш.цсм од 
1 јануара 193-8 године. Устава и водсслнв у грани-
цама села Рајне остаће на мађарској територији. 

г) Тачну линију нове границе између Ма-
ђарске и Чехосло-вачке установљење у гсрњец ставу 
одредиће уа лицу места комисија за разграничење 
састављена од претставки^ двеју заинтересованих 
влада. Ова комисија завршиће свој ред у рену од 
два месеца по ступању ша с::агу овог уговора, 

д) У случају да не буде закључен 'двостран^ 
с,поразум између Мађа.рске и Чехословачиге о исеље-
њу у Мађарску становништва са уступљене терито-
рије, Чехсслоготха ће му гарантовати уживање пу-' 
них права човека и гр^ђ-ашшга. Све гаржетије и ггре-
ротативе с б о ж а н е у чежеловЗЧЖУ-Мађа^окем Сно-

номочных Представителей, которые по представле-
нии своих полномочий, найденных в порядке, и над-
лежащей форме, согласились о следующих поста-
новлениях: 

Ч А С Т Ь I. 

ГРАНИЦЫ ВЕНГРИИ. 

Статья 1. 
1. Границы Венгрии с Австрией и Югослав лей 

останутся такими, как они существовали на 1 ян-
варя 1938 года. 

2. Решения Венского Арбитража от 30 августа 
1940 года объявляются несуществующими. Граница 
между Венгрией и Румынией, существовавшая на 1 
января 1938 года, настоящим восстанавливается. 

3. Граница между Венгрией и Союзом Совет-
ских Социалистических Республик от точки, общей 
для границы этих двух государств и границы Ру-
мынии, до точки, общей для границы этйх двух го-
сударств и границы Чехословакии, устанавливается 
вдоль прежней границы между Венгрией и Чехо-
словакией, как сна существовала на 1 января 1938 
года. : 

4. а) Решения Венского Арбитража 6т 2 йЬября 
1938 года объявляются несуществующими. г 1 

b) Граница между Венгрией и Чехословакией 
от точки, общей для границы этих двух государств 
и границы Австрии, до точки, общей для границы 
этих двух государств и гранлцы Союза Советских 
Социалистических Республик, настоящим восста-
навливается, как она существовала на 1 янвавя 
1-33 года, за исключением изменения, вытекающего 
из положений следующего подпункта. 

c) Венгрия передаст Чехословакии деревни Гср-
гатьярфалу, Орошвар и Дуначун вместе с числя-

'щсйся за ними по кадастрам территорией, ка<к по-
казано на карте 1А, приложенной к настоящему 
Договору. В соответствии с этим чехословацкая гра-
ница в этом секторе будет установлена следующим 
образом: от точки, общей для границ Австрии, Вен-
грии и Чехословакии, как они существовали на 1 
;::1~аря 1938 года, нынешняя венгеро-аЕстрийская 
граница станет границей между Австрией и Чехо-
словакией вплоть до пункта, расположенного при-
т с в ССЭ метрах к югу от высоты 134 (3,5 км. се-
верозападнее церкви в Райка), причем этот пункт 
станет общим для границ трех поименованных го-
сударств; отсюда новая граница между Чехослова-
кией и Венгрией пойдет в восточно:I направлении 
вдоль северной кадастровой границы деревни Райка 
к правому берегу Дуная до пункта, расположенного 
примерно в 2 км. к северу от высоты 128 (3,5 км. к 
востоку от церкви в Райка), где новая граница 
проходя по гласному судоходному руслу Дукая, 
соединится с чехо словацко-венгерской границей, 
существовавшей на 1 января 1938 года; плотина и 
подселив в границах деревни Ранка останутся на 
венгерской территории. % I 

й) Точная линия новой границы между Вен-
грией п Чехословакией, установленная в предыду-
щем подпункте, будет определена на местности по-
граничной комиссией, состоящей из представителей 
двух саиптерессваппых Правительств, Комиссия 
должна закончить свою работу в течение двух ме-
сяцев со дня вступления в силу настоящего Дого-
вора. 1 

о») В случае незаклгочегшя двустороннего согла-
шения ме:::ду Венгрией и Чехословакией относи-* 
тельпо переселения в Венгрию насе^стая перехо-
джцето райна, Чех©словажлвд гарантирует населе-
нию этого рш&она полные права человека и гращ-
Хашша. Все гарантии и ирерочгат$ш&1, гтредусмс^ 
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разуму од 27 фебруара 1946 године о размени ста-
новништва примењив аће се на лица која се своје-
вољно иселе са територије уступљене Чехословачкој. 

5) Горе описане границе означене су на картама 
I и ТА у Прилогу I овог Уговора. 

Д Е О .II 

Политичке одредбе 

ОДЕЉАК I 

Члан 2 
1) Мађарска предузеће све потребне мере да се 

Обезбеди свим лицима под мађарском влашћу без 
разлике расе, пола, језика или вере уживање прав-а 
човека и основних слобода, подразумевајући ту и 
слободу речи, штампе и публикација, вероиспове-сти, 
политичког уверења и збора. 

2) Мађар-ска се сем тога обвезује да закони 
који буту на снази у Мађарској неће како по свом 
садржају тако и у својој примени, чи,нити или проуз-
роковати дискриминацију из-међу мађарских држав-
љана на основу њихове расе, пола, језика или вере 
1било у погледу њихове личности, имовине, занима-
ња, професионалних или финансиских интереса, ста-
туса, политичких или грађанских права, било у ма 
ком другом погледу. 

Члан 3 
Мађарска, коЈа је на основу Сп-о,разума о ПРИ-

МИРЈУ предузела мере да ослободи без обзира на 
ццржављанство и народност, сва лица заточена због 
своје делатности у корист Уједињених Нација 
Или, због својих симпатија за ове или збо-г свога 
расног порекла, и да укине дискримилаторно за-
конодавство и ограничења која су на основу овога 
'донети, довршиће спровођење ових мера и V будуће 
неће предузимам никакве мере ни доносити законе 
који ( т били у супротности Сд циљевима изнетим у 
овом члану. 

Члан 4 
Мађар-ска, к-оја је на основу Сп-оразума о при-

мирју предузела мере да распусти св,е организације 
'фашистичко^ типа ка мађарској територији: поли-
тичке, војне или полувојше као и друге организаци-
је које воде неприја-теље ку пропаганду према Ује-
дињеним На-цијама, укључујући ту и ревизиопистич-
ку пропаганду, неће убудуће дозволити п-остојање 
и рад огранноа,цпја ове природе чији је ЦИЂ да на-
род лише његових дег^о-крат-ских пра.ва. 

Члан 5 
1) Мађарска ће ступити у преговоре са Чехо-

словачком у циљу решења питања оних чехо-словач-
ких станов,ни,ка мађарске народности који се неће 
населити у Мађарској на основу одредаба Споразу-
ма од 27 фебруара 1946 године о размени станов-
ништва. 

тренные в Чехословацхо-Венгерском Соглашении 
от 27 февраля 1946 года относительно обмена насе-
лением, будут применяться к лицам, добровольно 
выехавшим из района, переходящего к Чехосло-
вакии. 

5. Границы, описанные выше, показаны на кар-
тах I и 1А в Приложении I к настоящему Дого-
вору. 

Ч А С Т Ь I I . 

П О Л И Т И Ч Е С К И Е П О С Т А Н О В Л Е Н И Я . 

Раздел I. 

Статья 2. 
1. Венгрия обязуется принять все меры, не-

обходимые для обеспечения того, чтобы все лица, 
находящиеся под венгерской юрисдикцией, без раз-
личия расы, пола, языка или религии, пользова-
лись правами человека и основными свободами, 
включая сзободу слова, печати и изданий, рели-
гиозного культа, политических убеждений и пу-
бличных собраний. 

2. Венгрия также принимает обязательство, что 
действующие в Венгрии законы, как в отношении 
своего содержания, так и применения, не будут 
устанавливать дискриминации или влзчь за собой 
дискриминацию для лиц венгг -спого гражданства 
на основании их расы, пола, языка или религии 
как в том, что касается их личности, имущества, 
занятий, профеоиональниых или финансовых ин-
тересов, статуса, политических или гражданских 
прав, так и любых других вопросов. 

Статья 3. 
Венгрия, которая в соответствии с Соглаше-

нием о Перемирии провела мероприятия по осво-
бождению, независимо от гражданства и нацио-
нальной принадлежности, всех лиц, содержавших-
ся в заключении в связи с их деятельностью в 
пользу Объединенных Наций, или за их сочув-
ствие Объединенным Нациям, или ввиду их расо-
вого происхождения, и мероприятия по отмене дис-
криминационного законодательства и вытекаюших 
из него ограничений, обязуется закончить прове-
дение этих мероприятий и Епредь не принимать 
каких-либо мер или закоиоз, которые были бы 
несовместимы с целями, предусмотренными в этой 
статье. 

Статья 4. 
Венгрия, которая в соответствии с Соглашением 

о Перемирии провела мероприятия по роспуску 
Бсех находившихся на венгерской территории ор-
ганизаций фашистского типа: политических, воен-
ных, военизированных, а также других организа-
ций, Есдущпх враждебную Объединенным Нациям 
пропаганду, включая ревизионистскую пропаган-
ду, — обязуется и впредь не допускать существо-
вания и деятельности организаций тапсго рода, 
преследующих цель лишения народа его демокра-
тических прав. 

Статья 5. 
1. Венгрия вступит в переговоры с Чехослова-

кией с целью разрешения вопроса о тех жителях 
мадьярского этнического происхождения, прожи-
вающих в Чехословакии, которые не будут посе-
лены в Венгрии в соответствии с условиями Соглаше-
ния от 27 февраля 1946 года об обмене населением. 
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2) Ако у року од шест месеци по ступању на 
снагу овог Уговора не буде постигнут споразум, Че-
хословачка имаће право да изнесе ово питање пред 
Савет Министара Иностраних Послова и да затражи 
помоћ Савета у циљу постизања дефинитивног ре-
шења. 

Чла,н 6 
1) Мађарска предузеће све потребне мере да 

обезбеди хапшење и предају у циљу суђења: 

а) лица оптужених да су починила или наредила 
ратне злочине, као и злочине против мира и чо,ве-
чанства, или да су у њима саучествовала; 

б) држављана ма које Савезничке или Удружене: 
Силе опту,жених да СЈ прекршили законе споје зем-

"ље вршећи дела издаје или сарађујући са неприја-
тељем за време рата. 

2) На захтев владе заинтересоване У с и љ е н е 
Нације Мађарска ће исто тако учинити потребно да 
претставу као сведоци лица под њеном влашћу чи? је 
би се сведочење тражило за суђење лицима о који-
ма је реч у тачци 1 овог члана. 

3) Сваки неспоразум о примени одредаба тача-
ка 1 и 2 овог члана упутиће свака заинтересован 
влада шефовима дипломатских Мисија Совјетског, 
Савеза, Уједињене Краљевине и Сједињених Аме-
ричких Држа-ва у Будимпешти КОЈИ ће се споразу-
меш по спорном питању. 

ОДЕЉАК II 

Члан 7 
Мађарска се обвезује да призна пуноваж-

н о г Уговора о миру са Италијом, Румунијом, Бу-
гарском и Финском као и других спора,зума или 
аранжмана које су склопиле или које ће склопити 
Савезничке и Уједињене Силе о Аустрији, Немачкој 
и Јапану у циљу васпостављања мира. 

Члан 8 
Ратно стање између Мађарске и Румуније пре-

стаће ступањем на снагу како овог Уговора тахо и 
Уговора о миру између Савеза Совјетских Соција-
листичких Република, Уједињене Краљевине Велике 
Британије и Северне Ирске, Сједињених Америчких 
Држава, Аустралије, Белоруске Совјетске Ссција-
листичке Републике, Канаде, Чехословачке, Индије, 
Новог Зеланда, Украјинске Совјетске-СоциЈалисгич-
ке Републике и Јужно-Афричког Савеза с једне 
стране и Румуније с друге стране. 

Члан 9 
Мађарска се обвезује да прихвати све аранжма-

не КОЈИ су закључени или1 који ће бити закључени 
у циљу ликвидације Друштва Народа и Сталног 
суда међународне правде^ 

Члан 10 
1) Свака Савезника или Удружена Оила п а к -

етиће Мађарску у режу од шест нес еди ао ступању 
снагу ово,г Уговора које двостране уговоре склоп-

љене ире рата између ње и Мађарске она жели за-

2. В случае, если в течение шести месяцев со 
дня вступления в силу настоящего Договора, со-
глашение не будет достигнуто, Чехословакия будет, 
иметь право поставить ото г вопрос перед Советом 
Министров Иностранных Дел е просьбой о содей-, 
ствии Совета в достижении окончательного реше-
ния. 

Статья б. 
1. Венгрия обязуется принять все необходимые 

меры, чтобы обеспечить задержание и выдачу для 
суда над ними: 

а) лиц, обвиняемых в том, что они совершили 
военные преступления и преступления против мира 
или против человечности, дали приказ о соверше-
нии таких преступлений или содействовали их со-
вершению; 

» Ъ) граждан какой-либо из Союзных и Соеди-
ненных Держав, которые обвиняются в нарушении 
законов их стран изменой или сотрудничеством с 
врагом во время войны. 

2. Венгрия, по требованию Правительства заин-
тересованной Объединенной Нации, обеспечит так-
же явку в качестве свидетелей находящихся 
под ее юрисдикцией лиц, показания которых по-

требуются для суда над лицами, указанными в 
пункте 1 настоящей статьи. 

3. Всякое разногласие относительно применения 
постановлений пунктов 1 и 2 настоящей статьи 
должно быть передано любым заинтересованным 
Правительством Главам Дипломатических Миссий' 
Советского Союза, Соединенного Королевствч и 
Соединенных Штатов Америки в Будапеште, кото-
рые достигнут соглашения по поводу этого затруд-
нения. 

Раздел II. 

Статья 7. 
Венгрия обязуется признать полную силу Мир-

ных Договоров с Италией, Румынией, Болгарией Ц 
Финляндией и других соглашений или урегули-
рований, которые были или будут достигнуты Со-
юзными и Соединенными Державами относитель-
но Австрии, Германии и Японии для восстановле-
ния мира. 

Статья 8. 
Состояние войны между Венгрией и Румынией 

прекратится со дня вступления в силу как насто-
ящего Мирного Договора, так и Мирного Договора 
между Союзом Советских Социалистических Рес-
публик, Соединенным Королевством Великобри-
тании А Северной Ирландии, Соединенными Шта-
тами Америки, Австралией, Белорусской Советской 
Социалистической Республикой, Канадой, Чехосло-
гакией, Индией, Новой Зеландией, Украинской 
Советской Социалистической Республикой и Ю ж н о 
Африканским Союзом, с одной стороны, и Румы-
нией, с другой стороны. 

Статья 9. 
Венгрия обязуется принять любые соглашения^ 

которые бмли или могут быть "заключены для ли* 
квидации Лиги Наций и Постоянной Палаты Меж-
дународного Правосудия. 

Статья 10. 
1. Каждзл Союзная или Соединенная Держа-, 

г,а котио>ицирует Венгрии в течение шести меся-
цев со дня вступления в силу настоящего Договора 
о своих довоенных двусторонних договорах с Вен-
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дожати на снази или повратити у важност. Међу-
тим, биће укинуте све одредбе поменутих уговора 
које не би биле у складу с овим Уговором. 

2) Сви уговори ове врсте који ће бптц предмет 
овакве иотификације бс^ће регистровани V Сгкретари-
!јату Организације Уједињених Нација, уобразио 
Члану 102 Повеље Уједињених Нација. 

3) Сви уговори ове врсте ко ј : ге Си били пред-
мет такве нотификације сматраће се укинутих а, 

Члан 11 
1) Мађарска ће предати Југославији и Чехосло-

жачкој на-јдаље у року од осамнаест месеци од сту-
пања на снагу овог Уговора предмете следећих ка-
тегорија који су део културног блага Југо сла.вије и 
,Чехословачке а потичу са ових територија и КОЈИ су 
После 1848 године дошли у посед мађарске државе 
или мађарских јавних уаалова услед мађарске вла-
давине над овим териториј ама до 1919 године: 

а) историске архиве које су образоване као це-
лине на југословенској или чехословачкој терито-
рији; 

б) библиотеку, петернека документа, старине н 
друге културне објекте који су припадали устано-
вама иа југссловепској ити чехословачкој терито-
рији или историс-с,и,м лчч'тости^а Југосло^е^г\их или 
чехословачких народа; 

в) оригиналне уметничке, књижевне и научне ра-
дове југословенских^или чехословачких уметника, 
књижевника и научника. 

2) Одредбе тачке 1 неће обухватити предмете 
стечене ку,повином, поклоном или завештањем као 
ни оригиналне радове Мађара. 

3) Мађарска ће исто тако предати ЈугосласпЈи 
архиве Илирске депутације, Илирске Комисије, и 
Илирске Канцеларије, које се односе н а XVIII сто-
леће. 

4) Мађарска влада иЛгг духана по ступару на 
сш;гу овог Уговвда, да пружи овлашћеним прет^ 
став надима Југославије и Чехосло-вачке сву потребну 
иомоћ да се ти предмети пронађу и да им се стазе 
на расположен^ ради прегледа. После тога. али не 
касније од године дана по ступању на снагу овог 
Уговора, југословенска и чехословачка влада пре-
даће мађарској влади списа,к предмета који се тра-
же на основу овог члана. Ако мађарска влада у реку 
од три месеца по пријему овога списка стази при-
Јрошзр у догледу уношења извесних предхмета у тај 
списак, и ако никакав споразум не буде постигнут 
између заинтересованих влада у року од даљих 
Месец дана, спор ће бити регулисан саобразно од-
редбама члана 40 овог Уговора. 

Д Е О га 

Војне о д р е д б е 

ОДЕЉАК I 

Члан 12 
Сувоземна т ваадлашо каоружа^е као и утвр-

Фмке строго о^ршичши тамо да одговарају 

грией, которые эта Держава желает сохранить в 
силе или действие которых она желает возобно-
вить. Любые положения, не находящиеся в соответ-
ствии с настоящим Договором, будут, однако, ис-
ключены из вышеупомянутых договоров. 

2. Все вышеупомянутые договоры, о которых 
будет нотифицировано таким образом, будут заре-
гистрированы в Секретариате Объедршенных Наций 
в соотвествии со ^статьей 102 Устава Организации 
Объединенных Наций. 

3. Все вышеупомянутые договоры, о потсрых 
не Судет нотифицировано таким образом, будут 
считаться отмененными. 

Сгатья 11. 
1. Венгрия должна в течение периода, не пре-

вышающего 18 пэсяцез со дня вступления в силу 
настоящего Договора, передать Югославии и Чехо-

словакии предметы указанных ниже категорий, 
составляющие культурное дос^яние этих стран, 
происходящие <г их территорий и после 1848 года 
оказавшиеся во владекил венгерского государства 
иди венгерских государственных учреждений 
вслэдствие венгерского господства над эти^и тер-
риториями, пстороа продолжалось до 1919 года: 

a) исторические архивы, . которые возникли 
как единое целое на югославской или чехословац-
кой территории::; 

b) библиотеки, исторические документы, пред-
меты старины и другие предметы культуры, кото-
рые принадлежали учреждениям на югославской 
или чехословацкой территориях или историческим 
личностям югославского и лн чехословацкого на-
родов; 

c) оригинальные художественные, литератур-
ные и научные произведения, которые созданы 
югославскими или чехословацкими художника-
ми, писателями и учеными. 

2. Предметы, купленные или полученные в ка-
честве дара или по наследству, а также оригиналь-
ные произведения венгров не подпадают под дей-
ствие положений пункта 1. 

3. Венгрия также должка передать Югославии 
архивы, с-косящиеся к Иллирийской Депутации, 
Иллирийской 11смиссии и п Иллирийской Канце-
лярии XVIII Е ска. 

4. Ко Еступлс:к:л с настоящего Договора 
Правительство Венгрии должно оказать уполномо-
ченным представителем Югославии и Чехослова-
кии всю необходимую помощь для розыска этих 
предметов т; предъявления их для осмотра. После 
этого, по кз позднее одного года со дня вступления 
в силу настоящего Договора, Правительства Юго-
славии и Чехословакии должны передать Прави-
тельству Венгрии список предметов, на которые 
будут предъявлены претензии согласно этой ста-
тье. Если Правительство Венгрии в течение трех 
месяцев со дня получения списка заявит возраже-
ния против включения в этот список некоторых 
предметов и если не будет достигнуто соглашения 
между заинтересованными Правительствами в те-
чение последующего месяца, то спор должен быть 
урегулирован в соответствии с положениями статьи 
40 настоящего Договора. 

Ч А С Т Ь III. 

ЛООТАНОШЖНМЯ ГШ ВОЁВНЬШ ВОПРОСАМ. 

Раздел I. 

Статья 12. 
Содержание сухопутных и военво-вшдушных 

вооружений и ушршлеяшй будет строго «играни-
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задацима унутрашњег карактера и локалне одбране 
граница. На основу предњег Мађарској се дозвоља-
ва да има оружане снаге У следећим границама: 

а) сувоземну ВОЈСКУ, укључујући граничне тр^ое 
и људство за ваздушну одбрану и речну флотилу, у 
укупној јачини од 65.000 људи; 

б) војно ваадухопловство од 90 авиона, укључу-
јућа резерве, од којих највише 70 авиона борбених 
типова, са људством у УКУПНОЈ јачини од 5000 Ма-
ђарска не,ће имати нити набавити ниједан авион 
подешен првенствено као бомбардер са унутрашњем 
уређајем за преношење бомби. 

Ове снаге ће у сваком поједином случају укљу-
чити борачке јединице као и командно стручно 
особље. 

Члан 13 
Људство мађарске војске и војног ваздух оп лов-

ства преко односних јачина одобрених у члану 12 
биће распуштено у року од шест месеци по ступању 
на снагу овог Уговора. 

Члан 14 
Људство које не улази у састав мађарске војске 

или војног вавдухопловства неће добити никакву 
војну ни! војно-ваздухопловну обуку у смислу де-
финиције Прилога П, 

Члан 15 
Мађарска неће имати, .производити нити узети 

у опите: ма коЈе атомско оружје, ма какве про-
јектиле са властитим погоном или којима се управ-
ља, или апарате намењене њиховом избацивању (изу-
зимајући торпеда и уређаје за бацање торпеда КОЈИ 
чине саставни део нормалног наоружања ратних бро-
дова дозвољених овим Уговором); ма какве морске 
мине или торпеда неконтактно^г типа који дејствују 
на основу спољног утицаја; ма каква торпеда која 
могу носити људск,у посаду, као ни подморнице или 
остале подводне пловне објекте, моторне торпиљар-
ке ни специјализоване типове јуришних бродова. 

Члан 16 
Мађарска неће задржати, производити нити ни 

други начин прибавити ратни материјал преко ко-
личине потребне оружаним снагама дозвољеним у 
члану 12 ово,г Уговора, нити ће задржати могућно-
сти за фабриковање таквог материјала. 

Члан 17 
1) Прекобројни ратни материјал савезничко,г по-

рекла биће стављен на располагање заинт ер скова-
ној Савезничкој или Удруженој Сили прем-а, упут-
ствима која ће ова дати. Прекобројни мађарски р?т-
ни материјал биће стављен иа располагање влада-
ма Совјетског Савеза, Уједињене Краљевине и Г 
димљених Америчких Држава. Мађарска се одриче 
свих права на тај материјал. 

2) Ратни материј-ал немачког порекла или изра-
ђен према немачким плановима, КОЈИ прелази коли-
чине потребне' за оружане свагд дозво-љене овим 
Уговором, биће стављен ва располагање' Трима вла-

чено так, чтобы отвечать задачам внутреннего ха*« 
рактера и местной сЗсрокы границ. В соответствии 
с вышеуказанным Еспгрии разрешается иметь1 

вооруженные силы, из свыше чем: 
а) сухопутная армия, включая пограничные 

войска и личный состав зенитной артиллерии И 
речной флотилии, с общей численностью личного 
состава в 65.000 человек; 

б) военно-воздушные силы численностью в 90 
самолетов, включая резервные, из которых не бо-
лее 70 самолетов боевых типов, с общей числен-
ностью личного состава в 5.000 человек. Венгрия не 
должна иметь или приобретать самолетов, скон-
струированных в основном как бомбардировщики 
с приспособлениями для внутренней подвески бомб. 

Эта численность в каждом случае будет вклю-
чать строевой, нестроевой состав и штабной пер-
сонал. 

Статья 13. 
Личный состав венгерской армии и военно-

воздушнных сил, превышающий соответственно раз-
решенную статьей 12 численность, будет распущен 
в течение шести месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Договора. 

Статья 14. 
Людские контингенты, не входящие в состав 

венгерской армии или военно-воздушных сил, не 
будут проходить в какой-либо форме военного или 
военно-воздушного обучения, как оно определено 
в Приложении II. 

Статья 15. 
Венгрия не должна иметь, производить или 

экспериментировать: любые виды атомного воору-
жения; какие-либо самодвижущиеся или упра-
вляемые снаряды или аппараты, связанные с их 
выбрасыванием (за исключением торпед и торпед-
ных аппаратов, составляющих нормальное воору-
жение военных кораблей, разрешенных насто-
ящим Договором); морские мины или торпеды не-
контактного типа, действующие от чувствительных 
механизмов; торпеды, которые могут быть уком-
плектованы людьми; подводные лодки или другие 
подводные суда, торпедные катеры и специализи-
рованные типы штурмовых судов. 

Статья 16. 
Венгрия не должна сохранять, производить или 

приобретать другими путями военные материалы и 
технику или содержать производственные мощно-
сти для их ^котовлепия, сверх того, что требуется 
для содержания вооруженных сил, разрешенных 
статьей 12 настоящего Д^гозора. 

Статья 17. 
Йълкшвд военных материалов и техники со-

юзного хфоисхожде&кя будут переданы в распо-
ряжение соответствующей Союзной или Соединен-
ней Державы, согласно указаниям, которые будут 
даны этой Державой. Излишки венгерских воен-
ных материалов и теагаихн будут переданы в рас-
1/^лжение Правительств Советского Союза, Соеди-

Королевства и Сс̂ д яренных Штатов Аме-
р--чаек. Вешфия ^яжетсл от всех прав на эти ма-
териалы и технику. 

2. Военные материалы и техника германского 
происхождения или конструкции, превышающие 

то, что требуется для вооруженных сил, разре-
шенных 'настоящим Договором, будут переданы в 
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Дама. Мађарска неће набављати та производити ни-
такав ратни материјал немачког порекла или изра-
д и прогна немачким плановима, нити запослити ни 
обучавати техничка лица, подразумева ЈУ ћи ту и 
ЈоооблцЈ)војног и цивилног ваздухопловства, која јесу 
или су била немачки држављани' 

' 3)) Нрекобројни ратни материјал о коме је реч 
у тачци 1 и 2 овог члана биће предат или уништен 
у року о.д' годину дана по ступању на снагу овог 
Уговор,а,) 

4)).Дефиниција и списак ратног материјал! за 
сврхзег,ошог уговора садржани су у Прилогу III. 

Члан УВ 
Мађарска ће у пуној мери сарађивати са Савез-

нички^! и У д р у ж е н ^ Силама у циљу да се Немачкој 
онемогући да предузме ван немачке тери!ирије мере 
за с а о ^ поновно наоружање, 

Члан 19 
Мађарска неће набављати нити производити ни-

какве цивилне авионе немачког или јапанског модела 
или који укључују важне саставне делове немачке 
или јапанске израде или концепције. 

Члан 20 
Све војне и војно-ваздухопловне одредбе овог 

Уговора остаће на снази док не буду потпуно или 
делимично измењене на основу споразума између 
Савезничких и Удружен,их Сила и Мађарске или, 
пошто Мађарска постане члан Организације Уједи-
њених Нација, на основу споразума између Савета 
Безбедности и Мађарске. 

ОДЕЉАК II 

Члан 21 
1) Мађарски ратни заробљеници биће рпптрч-

рани што је пре могућно, саобразно- аранжмашма 
закљученим између сваке од Сила која држи 1е 
заробљенике и Мађарске. 

2) Сви трошкови- причињени тр-апспортом ма-
ђарских ратних заробљенике, подразумевају^! ту и 
трошкове издржавања, од центара за рапатрирање 
које буде изабрала влада заинтересоване Савезничке 
или Удружене Силе до улазне тачке на мађарску 
територију, пашће на терет мађарске владе. 

Д Е О IV 

Повлачење савезничка трупа 

Члан 22 
1) Све савезничке оружане снаге биће повучене 

ш Мађарске у року од 90 дана по ступању на снагу 
овог Уговора, с тим да Совјетски Савез има право 
да држи на мађарској територији оне оружане снаге 
које ће му бити потребне за одржавање саобраћајних 
веза Совје,тске Армије са совјетском окупационо^ 
-зоном у Аустрији. 

2) Сва неутрошена мађ,арска валута и сва неупо-
аре^едаа винарска роба у поседу Савезничка сна-

распоряжение Трех Правительств. Венгрия не бу-
дет приобретать или производить каких-либо во-
енных материалов и техники германского про-
исхождения или конструкции, или нанимать на 
работу или обучать каких-либо технических спе-
циалистов, включая военый и гражданский ави-
ационный персонал, из числа лиц, которые явля-
ются или являлись гражданами Германии. 

3. Излишки военных материалов и техники, 
упомянутые в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
будут переданы или уничтожены в течение одного 
года со дня вступления в силу настоящего Дого-
вора. 

4. Определение термина „военные материалы 
и техника" и перечень военных материалов и тех-
ники для целей настоящего Договора даны в При-
ложении III. 

Статья 18. 
Венгрия обязуется полностью сотрудничать с 

Союзными и Соединенными Державами в целях 
обеспечения того, чтобы Германия не смогла пред-
принять каких-либо мер за пределами германской 
территории в направлении возрождения своего 
вооружения. 

Статья 19. 
Венгрия обязуется не приобретать и не про-

изводить гражданских самолстсз герг'сг.ско..; или 
япспсиой конструкции или сагюлэтов, сил "^чаю-
щих крупные узлы германского или японского 
производства или конструкции. 

Статья 20. 
Каждая из военных и военно-воздушных ста-

тей настоящего Договора будет оставаться в силе 
до тех пор, пока она не будет изменена полно-
стью или частично по соглашению между Союзными 
и Соединенными Державами и Венгрией или, после 
того как Венгрия сто::зт членом Организации 
Объединенных Наций, — по соглаше--ч > между 
Сойотом Безопасности и Вспгрис т. 

Ра:дсл П. 

Стсльл 21. 
1 венгерские военнопленные должны бьпь ре-

патриированы как можно скорое о соответствии 
с • соглашениями между отдельными Державами, 
содержащими этих восиоплсппых, и Венгрией. 

2. Вое издержки на перевозку венгерских воен-
нопленных, включая их содержание, от сборных 
пунктов, установленных Правительством соответс-
твующей Союзной или Соединенной Державы, до 
пункта вступления на венгерскую территорию бу-
дет нести Правительство Венгрии, 

Ч А С Т Ь IV. 

ВЫВОД СОЮЗШ.1Х ЕСИСК. 

Статья 22. 
1. После вступления в силу настоящего Дого-

вора все союзные войска должны быть в течение 
90 дней выведены из Венгрии, при сохранении за 
Советским Союзом права держать на территории 
Венгрии такие вооруженные силы, какие будут ему 
необходимы для поддержания коммуникационных 
линий Советской Армии с советской зоной оккупа-
ции в Австрии. 

2- Вся н^ясцользавадаая венгерская валюта и 
все неисиользозанные венгерские запасы, находя--
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га у Мађарској, добивене на основу члана 11 Спо-
разума о примирју, биће враћене мађарској влади 
у истом року од 90 дана. 

3) Међутим, Мађарска ће ставити на расло ло-
жење ону опскрбу и услуге које би нарочито биле 
потребне за одржавање саобр.аћајних веза са со-
вјетском окупационом зоном у Аустрији, и за њих ће 
(мађарској влади бити дата одговарајућа накнада. 

Д Е О V 

Репарације и реституције 

Члан 23 
1) Мађарска ће Совјетском Савезу, Чехословач-

^кој и Југославен накнадити штете нанете им ВОЈНИМ 
оп ер аци јама и ок уп ани ЈОМ ОД стране Мађарске 
њихових територија, но, узимајући у обзир да се 
Мађарска^ не само повукла мв рата против Уједиње-
них Нација, него је и објавила рат Немачкој, Стране 
Уговорнице ОДЛУЧУЈУ да накнаду за штете о којима 
је горе реч Мађарска неће дати у целости, него само 

-делимично, и то суму од I 300,0000,000, КОЈУ има да 
плати у току 8 година од 20 јануара 1945 године 
у роби (машине, речни пловни објекти, жито и друга 
роба), с тим да ће сума КОЈУ има да плати Совјетском 
Савезу изнети I 200 000.000, а сума КОЈУ има да плати 
Чехословачкој и Југославен I 100.000.000. 

2) Као основа израчунавања за плаћање по 
Јовом члану служиће долар Сједињених Америчких 
Држава према свом златном паритету на дан потписа 
Споразума о примирју, т. ј 35 долара за унцију 
злата. 

Члан 24 
1) Мађарска признаје начела Декл-арације Ује-

дињених Нација од 5 Јануара 1943 године и вра-
тиће у најкраће могућном року имо-вину однету са 
територије ма коЈе од Уједињених Надија. 

2) Обавеза реституције односни се на сву имо-
вину која се може идентификовати и сада се налази 
у Мађарској, а коју је једна од осовинских сила од-
нела са територије ма које од Уједињених Нација 
силом или принудом, без обзира на ма какве нак-
надне трансакције којима је садашњи притежалац 
ове имовине дошао у њен посед. 

3) Ако у појединим случајевима Мађарска не 
буде могла извршити рести.туциЈу предмета умет-
ничке, историске или археолошке вредности КОЈИ 
^чине део културног блага оне Уједињене Нације са 
чије су их територије однели силом или принудом 
мађарске оружане снаге, власти или држављани, она 
се одвезује да ће предати заинтересован^ Уједиње-
ној Нацији предмете исте врсте и приближно оне 
вредности коју су имали однети предмети, уколико 
се такви предмети могу набавите? у Мађарској. 

4) Мађарска влада вратиће у добром стању имо-
вину о кој,ој је реч у овом члану и сносиће с ти,м 
у вези све трошкове у Мађарској за радну снагу, 
материјал и транспорт. 

5) Мађарска влада сарађиваће са Уједињеним 
Нацијама на проналажење иреституцији имовине коју 

щиеся в распоряжении союзных войск в Венгрии 
и полученные в соответствии со статьей 11 Согла-
шения о Перемирии, будут возвращены Правитель-
ству Венгрии в течение того же срока в 90 дней. 

3. Венгрия, однако, должна предоставить такие 
снабжение и услуги, которые могут быть специаль-
но потребованы для поддержания коммуникацион-
ных линий с советской зоной скгупации в Австрии 
и за которые Правительству Венгрии будет выпла-
чена соответствующая компенсация. 

Ч А С Т Ь у . 

РЕПАРАЦИИ И РЕСТАТУДГШ. 

Статья 23. 
1. Убытки, причиненные Советскому Союзу, Че-

хословакии и Югославии военными действиями и 
оккупацией Венгрией территории этих государств, 
будут Венгрией возмещены Советскому Союзу, Че-
хословакии и Югославии, причем, принимая во 
внимание, что Венгрия не просто вышла из войны 
против Объединенных Наций, но и объявила войну 
Германии, Стороны уславливаются о тем, что воз-
мещение указанных убытков будет произведено 
Венгрией не полностью, а только частично, а имен-
но, в сумме 300.000.000 долларов США, с погаше-
нием в течение 8 лет, начиная с 20 января 1945 го-
да, товарами (машинное оборудование, речные су-
да, зерно и другие товары), причем сумма возме-
щения Советскому Союзу составят 233.С0С.000 дол-
ларов США, а сумма возмещения Чехословакии и 
Югославии составит 100.000.030 долларов США. 

2. В основу расчетов по настоящей статье поло-
жен доллар США по его золотому паритету на 
день подписания Соглашения о Перемирии, т. е. 35 
долларов за одну унцию золота. 

Статья 24. ^ 
1. Венгрия принимает принципы Декларации 

Объединенных Наций от 5 января 1943 года и вер-
нет в возможно кратчайший срок имущество, вы-
везенное с территории любой из Объединенных 
Наций. 

2. Обязательство производить реституцию отно-
сится ко всей находящейся в настоящее время в 
Венгрии опознаваемой собственности, которая была 
вывезена насильственно или по принуждению ка-
кой-либо из держав оси с территории любой из 
Объединенных Наций, независимо от каких-либо 
последующих сделок, путем которых нынешний 
владелец такой собственности вступил во владе-
ние ею. 

3. Если в отдельных случаях для Венгрии 
является невозможным прсиевести реституцию 
предметов, представляющих художественную, исто-
рическую или археологическую ценность, которые 
составляют часть культурного достояния Объеди-
ненной Нации, с территории которой эти предметы 
были вывезены венгерскими армиями, властями 
или гражданами насильственно или по принужде-
нию, Венгрия обязуется передать заинтересованной 
Объединенной Нации предметы того же рода и 
приблизительно равноценные вывезенным предме-
там, поскольку такие предметы могут быть полу-
чены в Венгрии. 

4. Правительство Венгрии должно вернуть ука-
занное в.настоящей статье имущество в сохранно-
сти и принять на себя в этом отношении все ра-
сходы в Венгрии, относящиеся к рабочей силе, ма-
териалам и транспорту. 

5. Правительство Венгрии будет сказывать со-
действие Объединенным Нациям и предоставит за 
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треба вра,тити на основу овог члана и пружиће о 
0 свом трошку сва средства потребна у том циљу. 

6) Мађарска влада предузеће потребне мере у 
циљу реституциЈе имовине на К О Ј У се о в а Ј члан 
односи а К О Ј У држе у некој трећој земљи лица под 
мађарском влашћу, 

7) Захтеве за реституцију имовине подносиће 
мађарској шШди вл?ада оне земље са чи-је територије 
је 'та имовина однета, с тим да се возни парк има 
сматрати као да је однет са територије К О Ј О Ј је 
првобитно припадао. Захтеви по овом треба да се 
Поднесу у року од 6 месеци по ступању на снагу 
овог Уговора. 

1 8) Терет идентификације имовине и доказа о 
сопствености пада на владу коЈа подноси захтев, а 
терет доказа о томе да имовина није однета силом 
(или принудом на мађарску владу. 

Ч; ан 25 
Поништење одлука Бечке Арбитраже од 2 но-

вембра 1938 године, предвиђено у тачци 4 члана 1 
овог Уговора, повлачи поништење споразума, као 
и правних по-следица које из њих произилазе, у 
погледу финансиских питана и у поглед^ јавног и 
приватног осигурања, закључених на основу Бечке 
Арбитраже између или у име две заинтересоване 
Државе и ш између чехословачких и мађаргм1\ прав-
них лица, ка-, и V погледу материјала предатог сао-
бразно Протоколу ол 22 маја 1940 године Ово по-
ништење неће се ни у ком случају примењивати на 
односе између физичких лица. П о ј е д и н о с т горе по-
менутог регулисања биће утврђене двоструким спо-
разумима' између заинтересованих влада у року од 
иест месеци но ступању на снагу овог Уговора. 

Д Е О VI 

Економске одредбе 

Члан 26 
1) Мађарска, уколико то још није учинила, васпо-

ставиће сва законска права и интересе Уједињених 
Нација и њихових држављана у Мађарској као што 
'су били на дан 1 септембра 1939 године и вратиће 
-сву имовину Уједињених НациЈа и њихових држав-
љана У Мађарској у оном стању у ком се она сада 
налази. 

2) Мађарска влада обвезује се да ће васпоставити 
сву имовину, права ст интересе, о којима је реч у 
овом члану, без икаквих хипотека и оптерећења било 
коЈе врсте којима су мог ти бити подвргнути услед 
рата, с тим да мађарска влада неће наплаћивати ни-
какве дажбине у вези са њиховим враћањем Мађар-
ска влада поништиће све мере, подразумеваЈући ту и 
одузимања, секвестар, или контролу, које је предузе-
ла у погледу имовине Уједињених Нација између 1 
септембра 1939 године и-дала ступања на с,магу овог 
Уговора. У случају да неко добро не буде враћено у 
року од шест месеци г?о ступању на снагу овог Уго-
вора, захтев за враћање треба поднети мађарским 
властима најдоцније у року од дванаест месеци по 
ступању на снагу овог Уговора изузимају!^ случзје-

свой счет все необходимые возможности дяя розы-
ска и реституции имущества, подлежащего рести-
туции с#глас^о настоящей статье. 

6. Правительство Венгрии причет необходимые 
меры, чтобы добиться возвращения имущества, у-
казанного в настоящей статье,, которым владеют в 
любой третьей стране лица, находящиеся под вен-
герской юрисдикцией. 

7. Требования 'реституции имущества должны 
быть предъявлены Правительству Венгрил Прави-
тельством той страны, с территории которой было 
вывезено это имущество; при этом понимается, что 
железнодорожный подвижной состав будет рас-
сматриваться как вывезенный из страны, которой 
он первоначально принадлежал. Такие требования 
могут предъявляться в течение 6 месяцев со дня 
вступления в силу настоящего Договора. 

8. Бремя доказательства в отношении опозна-
вания имущества и доказательства права собствен-
ности возлагается на Правительстве, предъявляю-
щее претензию, а бремя доказательства того, что 
имущество не было вывезено насильсгвеЕшо или по 
принуждению, возлагается на Правительство Вен-
грии. 

Статья 25. 
Аннулирование решений Венского Арбитража 

от 2 ноября 1036 года, предусмотренное в пункте 4 
статьи 1 настоящего Договора, влечет за собой ан-
нулирование соглашений, так же как и их право-
вых последствий, в отношении финансовых во-
просов и государственного и частного страхования, 
заключенных между двумя заинтересованными го-
сударствами или от их имени или между чехосло-
вацкими и венгерскими юридическими лицами на 
основании решений Венского Арбитража, и в от-
ношении материалов, переданных в соответствии с 
Протоколом од 22 мая 1940 года. Это аннулирова-
ние, во всяком случае, не будет применяться к от-
ношениям между физическими лицами. Детали вы-
шеупомянутого урегулирования будут установлены 
двусторонними соглашениями между заинтересо-
ванными Правительствами в течение шестимесяч-
ного периода со дня вступления в силу настоящего 
Договора. 

Ч А С Т Ь VI. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ. 

Статья 26. 
1. Венгрия, поскольку ею это еще не сделано, 

восстановит все законные права и интересы Объе-
диненных Наций и их граждан I? Венгрии, как они 
существовали на 1 сентября 1939 года, и вернет всю 
собственность Объединенных Наций и их граждан 
в Венгрии в том состоянии, в котором она находится 
в настоящее время, 

2. Правительство Венгрии обязуется восстано-
вить всю собственность, права и интересы, подпа-
дающие под действие настоящей статьи, без всяких 
обременений и обложений любого вида, которым 
они могли подвергнуться вследствие войны, и без 
взимания Правительством Венгрии каких-либо 
сборов в связи с их возвращением Правительство 
Венгрии аннулирует все мероприятия, включая 
отобрание, секвестр или контроль, проведенные им 
в отношении собственности Объединенных Наций 
между 1 сентября 1939 года и днем вступления в 
силу настоящего Договора, В случаях невозвраще-
ния собственности в течение 6 месяцев со дня всту-
пления в силу настоящего Договора, заявление о 
возвращении собственности должно быть подано 



'Страна 954 — Број 72 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда, 27 август' 1947 

ве када подносилац може доказати? да лије био У 
стању да поднесе свом захтев у том року. 

3) Мађарска влада поништиће преносе КОЈИ се 
односе на имовину, права и интересе сваке врсте 
Коуи припадају држауљанима Уједињених Нација 
када су ови преноси учињени услед насиља или 'три-
нуде од стране влада сила Осогане или њихових 
органа за време ра^а. 

У погледу чехослозачких држављана ова тачка 
обухватиће исто тако преносе који су учињени поеле 
2 новембра 1938 године к л е д насиља или принуде, 
или мера, које је ич основу унутрашњих дискрими-
наторске закона предузела мађарска влада или 
'њени органи на чехословачкоЈ територији коју је 
Мађарска анектирала. 

4. а) Мађарска влада биће одговорна за дово-
ђење у потпуно исправио сташе имовину к- ч се 
(враћа држављанима Уједињених Нација на основу 
тачке 1 овог чтана. Када се неко добро не буде 
-могло вратити иан када је услед рата држављанин 
.Једне од Ујед,ињених Нација претрпео штету услед 
повреда или квара на нс кол! добру у Мађарској, 
мађапска влада гакнаднће штету сопствени^ у ма-
ђарској валути до висине од две трећине суме коЈа 
му је потребна да на дан исплате било купи добро 
исте вредности било да надокнади претрпљена гу-
битак Ни у ком случају са држављанима Ује чи-
њених На ц.и1--' неће се у погледу накнаде штете по-
ступити горе него са мађарским д р ж а в љ а н и н . 

б) Држављани Уједињених Нација који имају 
непосредног или посредне сопствспичке интересе у 
друштвима или удружењима КОЈИ нису држављани 
Уједињених Нанија у смислу тачке 9 а) овог члана, 
али ко Ја су п р е т р п е л а штету због повреде или 
квара причињеног њиховој . имовини у Мађарској, 
добиће отштету саобра,зно горњем ставу а). Ова 
отштета биће израчуната на основ.и целокупног гу-
битка или штете које је друштво или удружење 
претрпело, р њена висина у односу на овај губитак 
или штету биће у истом сразмеру као што је удео 
интереса тих држављана у односу на целокупни ка-
питал тог друштва или удружења. 

в) Отштета биће исплаћена без икаквих обуста-
ва, пореза ити других терета. Она се може слободно 
употребити у Мађарској али ће подлежати прави-
лима о контроли девиза која би у дотично време 
бича на снази у Мађарској. 

г) Мађарска влада поступаће са д р ж а в љ а н и н 
Уједињених Напија на исти начин као са мађарским 
држављавима при додељивању материјала за оправку 
или обнову њихове имовине у Мађарској, као и при 
додељивању девиза ради увоза тога материјала. 

д) Мађарска влада даће држ ваљанима Уједиње-
них Нација отштету у мађарској валути у истом 
сраачеру који је предвиђен у горњем стазу а), на 
име накнаде губитка или штете настале услед на-
рочитих мера предузетих према ЊИХОВОЈ и.мовини за 
време рата, ?ли ко е мису погађале мађарску имовину. 
Ова ј став не односи се на пропуштену добит. 

венгерским властям не позднее, чем в течение 12 
месяцев со дня вступления в силу настоящего До-
говора, за исключением случаев, когда з а ^ и т е л ь 
может доказать, что он не мог подать свфе^о зая-
вления в течение зтого срока. м > 

3. Правительство Венгрии должно 'аннулиро-
вать передачи, относящиеся к собственности, пра-
вам и интересам всякого рода, принадлежащим 
гражданам Объединенных Наций, в тех случаях, 
к^/да такие передачи были результатом насилия 
пли принуждения со сторень! празигелйотн* дэржав 
оси или их органов во время Е О Й Н Ы . ' ' 

В отношении чехословацких граждан этот 
пункт будет также включать передачи, 1 имевшие 
место после 2 ноября 1^33 года в результатё приме-
нения насилия или принух^дения или мероприятий, 
предпринятых на основании внутренних дискрими-
национных законов Правительством Венгрии1 или 
его органами па# чехословацкой территории, кото-
рая Сыла аннексирована Венгрией. 

4. а) Правительство Венгрии несет ответствен-
ность га приведение во вполне исправное, состоя-
ние собственности, возвращаемой гражданам Объе-
диненных Наций согласно пункту 1 настоящей 
статьи. В тех случаях, когда собственность не мо-
жет быть возвращена или когда в результате вой-
ны гражданин Объединенных Наций потерпел 
убыток вследствие повреждения -или порчи соб-
ственности в Венгрии, он должен получить от Пра-
вительства Венгрии компенсацию в венгерской ва-
люте в пределах двух третей суммы,( необходимой 
в день выплаты для того, чтобы купить аналогич-
ную' собственность или возместить < понесенный 
убыток. Граждане Объединенных Наций ни в коем 
случае не должны ставиться в менее благоприят-
ное положение в отношении компенсации, чем вен-
герские граждане. 

b) Граждане Объединенных Наций, имеющие 
прямой или косвенный собственнический1 интерес 
в корпорациях или ассоциациях, национальность 
кбторых не является национальностью Объединен-
ных Наций в значении пункта 9 „а" настоящей 
статьи, по которые потерпели убыток вследствие 
повреждения или порчи собственности в Венгрии, 
должны получить компенсацию в соответствии с 
подпунктом „а" выше. Зта компенсация должна 
исчисляться на основе общих убытков или ущерба, 
понесенных корпорацией или ассоциацией, и долж-
на составлять по отношению к таким убыткам или 
ущербу ту же пропорцию, какую составляют при-
носящие доход интересы т^ких граждан по отно-
шению к общему капиталу корпорации или ассоци-
ации. 

c) Компенсация должна выплачиваться б*з ка-
ких-либо обложений, налогов или других сборов. 
Она может свободно испольсоваться з Венгрии, но 
должна подлежать правилам контроля над ино-
странными девизами, которые могут время от Бре-
мени вводиться в Еекгрии. 

<3) Правительство Венгрии предоставит гражда-
нам Объединенных Наций такой же режим при ра-
спределении материалов для ремонта или восста-
новления их собственности в Венгрии, а также при 
распределении иностранных деииз для импорта та-
ких материалов, который применлется в отношении 
венгерских граждан. 

е) Правительство Венгрии предоставит гражда-
нам Объединенных Наций возмещение в венгер-
ской валюте в том же самом размере, который пре-
дусмотрен в подпункте „а" выше, чтобы компенси-
ровать потери или ущерб, возникшие в результате 
особых мер, которые применялись к их собствен-
ности во время войны, но которые н® применялись 
к венгерской собственности. Этот подпункт не ра-
спространяется на упущенные выгоды. 
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5) Одредбе тачке 4 овог члана примениће се на 
(Мађарску, уколико су радње које могу проузроко-
свати захтеве у ман се штетом на имови.ни у Се-
верној Трансшммивији а која припада Уједињеним На-
,цијама или њиховим др мт лажима, предузете у вре-
дне када се та територија налазила под мађарском 
влашћу. 
; 6) Све умерене трошкове настале у Мађарској 
(у вези са утврђивањем захтева, подразумевају!^ ту 
И процену губитка или штете, сносиће мађарска 
'влада. 

7) Држављани Уједињених Наци-ја и њихова 
Имовина биће ослобођени од свих ванредних пореза, 

^амета нити такса којима је њихов капитал у Мађар-
с к о ј оптеретила мађарска влада ил1и било која ма-
ђарска власт између дана закљ,учења примирја и 
(Дана ступања на снагу овог Уговора са нарочитим 
јциљам да се покрију расходи проу зр ок-ов ани ратом 
Или расходи за издржавање окуп аци оних снага или 
фа! репарације које се имају платити ма којој од 
Уједињених Нација. Све овака наплаћене суме биће 
в,раћене. 

8) Сопственик имовине о којој је реч и мађар-
ска влада могу закључити аранжмане који ће заме-
нити одредбе овог члана. 

9) За сврхе овог члана: 
а) израз „држављани Уједињених Нац,ија" при-

мењује се на физичк,а лица која су држављани ма 
које од Уједињених Нација, као и на друштва или 
Удружења образована према законима ма коЈе од 
'Уједињених Нација, у време ступања на снагу овог 
Уговора, под условом да су речена физичка лица, 
1арушт1ва или удружења већ имала овај статус на 
дан закључења примирј,а са Мађарском. 
1 Под изразом ,,држављани Уједињених Нација" 
ро дра зум ева ју се исто тако сва физичка лица, дру-
штва или удружење, са којима се, на основу закона 
који су били на снази у Мађарској зд време рата, 
Поступамо као са непријатељскима. 

6) Израз „сопственик" означава једну од Ује-
дињених Нација или држављанин једне од Уједи-
њених нација у см,ислу дефиниције у горњем ставу 
1а), који имају правни основ у погледу до-бра о ком је 
^еч а примењује се и на правног последника тог 
сопственик, под условом да је овај ,последник исто 
тако једна од Уједињених Нација или држављанин 
гједне од Уједињених Нација у смислу става а) Ако 
!је правни последник стекао- добро у оштећеном ста-
џ?у предавала ће сачувати своја -права на накнаду 
штете на основу овог члана без уштрба по обавезе 
јбрје постоје између предаваоца и -примаоца, према 
унутрашњем законодавству. 

в) Израз „имовина" означав,а ова покретна и 
Непокретна добра, материјална и нематеријална, 
Ло д р изум ев а ј ући ту и инду етри јоку, књижевну и 
(уметничку својину, као и -с-в1а имовин-ска пр^Јва или 
!кнтересе. 

10) Мађарска влада признаје да је Бријввски спо-
разум од 10 августа 1942 године поништен и нвпо-
ЈЛојвк-и. Ола ое одвезује да еа оовшатл ето тп пена-
лима Р-имског споразума од 29 новембра 1923 године 
учессоде У 'свим прегоадрвша ради унадшњ,а погреб-
них измена у његове одредбе, како би се обезбе-
дило правично регулисање ануитета коЈе он пред-
виђа. 

Члан 27 
1) Мађарска се обвезује да ће у свим случајевима 

Јђ^е су имовина, законска швраке или интереси у Ма-
ђарској лисца под мађарском влашћу после 1 сел-

5. Постановления яункта 4 настоящей статьи 
будут применяться к Венгрии, поскольку действия, 
которые могут вызвать претензии в связи с ущер-
бом собственности, находящейся в Северной Тран-
сильвании и принадлежащей Объединенным На-
циям или их гражданам, имели место, когда эта 
территория находилась под властью Венгрии. 

6. Все произведенные в Венгрии разумные рас-
ходы по предъявлению претензий,-включая расхо-
ды на подсчет потерь или ущерба, должно нести 
Правительство Венгрии. 

7. Граждане Объединенных Наций и их соб-
ственность должны быть освобождены от всяких 
исключительных налогов, сборов или податей, на-
лагавшихся на их основные фонды в Венгрии Пра-
вительством Венгрии или любой венгерской властью 
в период между днем заключения Перемирия и 
днем вступления в силу настоящего Договора со 
специальной целью покрытия расходов, связанных 
с войной, или покрытия издержек на оккупацион-
ные силы, или на репарации в пользу любой из 
Объединенных Наций. Любые суммы, выплаченные 
таким образом, должны быть возвращены. 

8. Заинтересованный собственник и Правитель-
ство Венгрии могут заключать соглашения взамен 
положений настоящей статьи. 

9. Применяемые в настоящей статье: 
a) Выражение „граждане Объединенных На-

ций" означает физических лиц, являющихся к мо-
менту вступления в силу настоящего Договора гра-
жданами любой из Объединенных Наций, или кор-
порации или ассоциации, организованные к этому 
моменту по законах люой из Объдиненных Наций, 
при условии, что указанные лица, корпорации или 
ассоциации имели такой статус также и в момент 
заключения Перемирия с Венгрией. 

Выражение „граждане Объединенных Наций" 
также включает всех физических лиц, корпорации 
или ассоциации, которые на основании законов, 
действовавших в Венгрии во время войны, рас-
сматривались как вражеские. 

b) Выражение „собственних" означает одну из 
Объединенных Наций или гражданина одной из 
Объединенных Наций, как определено в подпункте 
„а" выше, имеющего право на данную собствен-
ность, и включает преемника такого собственника, 
при условии, что преемник также является гражда-
нином одной из Объединенных Наций, как опреде-
лено в подпункте „а", или Объединенной Нацией. 
Если преемник приобрел собственность в повреж-
денном виде, то лицо передающее сохраняет свои 
права на возмещение на основании настоящей 
статьи без ущерба для обязательств, существующих 
между лицом передающим и лицом приобретающим 
в соответствии с внутренними законами. 

c) Выражение „собственность" означает всю 
движимую или недвижимую собственность, мате-
риальною или нематериальную, включая промы-
шленную, литературную и художественную соб-
ственность, а также все права или интересы всяко-
го рода в собственности. 

10. Правительство Венгрии признает, что Со-
глашение в Бриони от 10 августа 1942 года явля-
ется несуществующим. Оно обязуется участвовать 
с другими сторонами, подписавшими Римское со-
глашение от 29 мая 1923 года, в любых переговорах, 
имеющих целью включение в его постановления 
необходимых изменений для обеспечения шравед-
ливого урегулирования предусмотренных в нем 
шватежей. 

Статья 27. 
1. В е н ч а я обязуетэя, что во всех случаях, ког-

да собственность, законные права или интересы 
в Венгрии находящихся под венгерской юрисдик-
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тем-бра 1939 године, били подвргнути мера,ма с е м е -
стра, конфиска'ЦИје или контроле због расног порекла 
или вере тих лица, имовина, законска права и инте-
реси о којима је реч биће ваопостављгна са свима 
правима која се на њих односе ш и , ако не буду могли 
бити васпостављени, да ће за њих бити дага пра-
ведна накнада. 

2) Сва имовина, права и интереси у Мађарској 
лица, организација и заједница КОЈИ су појединачно 
или1 као чланови група били жртвом расистичких, 
Верских или драгих статистичких мера прогона, и 
КОЈИ у реку од 6 месеци по ступању па снагу овог 
Уговора остану без наследника или не буду траже-
ни, биће предати од стране м и т с к е владе орга-
низацијама у Мађарској ^ које п р е т авлију таква 
лица, организације и^и заједнице. Ове организације 
употребиће п,редату имовину за помоћ и обнову 
у корист преживе лик чланова таквих група, орга-
низација и заједница у Мађарској. Ова предаја извр-
шиће се у року о д 12 месеци по ступања иа снагу 
овог уговора и обухватиће имовину, права и инте-
ресе које треба ваопостаоити сагласно тачци 1 свог 
члана. 

Члан 28 
Мађарска признаје да Совјетски Савез има пра-

во на све нема :ке активе у Мађарској, коЈе Кон-
тролни Савет у Немачкој пренесе на Совјетски Са-
вез, и обвезује се да ће предузети све потребне мере 
ради олакшања преноса ових актива 

Члан 29 
1) Свака од Савезнички^ и Удружених Сила 

имаће право да заплени, задржи, ликвидира или да 
предузме ма какву другу акцију у погледу све имо-
вине, свих права и интереса КОЈИ на дан ступања на 
снагу овог Уговора буду постојали на њеној терито-
рији а припадају Мађарској или њеним изжављашЈма, 
као и да употреби ту имовину или износ њене ликви-
дације како нађе за сходно а до висине својих за-
хтева и захтева својих држ-ављана према Мађарској 
или њеним држављанима — укључујући потражи-
вши^ — који не би били потпуно регулисани на о-
снову других чланова овог Уговор-а. Сва мађарска 
имовина или износ њене ликвидације преко висине 
захтева о кЈојЋма је реч, биће враћени. 

2; Л и п и д а циј,а мађарске имо,в,ине и начин распо-
лагање њом (извршне се саобразно законима заинте-
ресоване Сазс-з^чке или Удружене Сите. Мађарски 
сопственик идадНе у по.гледу те имовине само она 
прав'а која му по тим законима припадају. 

3) Мађарска влада обавезује се да ће обеште-
тити мађарске држављане чија би имо.вина била оду.-
зета на основу овог члана а ме би им б^ила враћена. 

4) Овим чланом не ствара се никаква обавеза за 
ма КОЈУ Савезничку или Удружену Силу да вр а ш 
мађарској влади или мађарским др-жављаним,а пргава 
и н д у с т р и ј е својине или да урачуна ова права при-
ликом одређивања износа који, се могу задржати 
на основу тачке 1 овог члана. Влада сваке од Саве-
зпштш или Удружених Сида маказе прте ла мра-

вим-а илки- интересима који се однесе та шдусвриску 
својину м-а те^-и^фријде ов-е СажФвшмадж и т Удружене 
Силе стеченим од стране мађарске владе или мађар-
ских држављана пре ступања на снагу овог Уговора, 

цией лиц подвергались после 1 сентября года 
секвестру, конфискации и л и контролю вследетжм^ 
расового происхождения или религии таких т щ 
эти собственность, законные права и интересы буч 
дут восстановлены вместе с привходящими праща-
ми, а если восстановление невозможно, за ниг бу« 
дет выплачена справедливая компенсация. 

2. Вся собственность, права и интересы в Вен-
грии, принадлежащие лицам, организациям или 
обществам, которые индивидуально или в качестве 
членов групп являлись обыстом применения ра -
совых, религиозных или других фашистских мер 
преследования, и остазшиесл в течение 6 месяцев 
со дня вступления в силу настоящего Договора без 
п'.ч; пли невостребованными, д о л ж н ы быть' 
переданы Правительством Венгрии организациям в 
Ь ^ п р п и , прсдстазл,лощим таких лиц, организации 
или общества. Переданная собственность должна 
использоваться такими организациями д л я целей 
оказания псь*сщи оставшимся членам таких групп, 
организаций * обществ в Венгрии и д л я их восста-
нии ления. Та.*гя передача должна быть произведе-
на в течение 3 2 месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Договора и должна включать собствен-
ность, права и интересы, восстановление которых 
требуется согласно пункту 1 настоящей статьи. 

Статья 28. 
Венгрия признает, чго Советский Союз имеет 

право на все германские активы в Венгрии, пере-
данные Советскому Союзу Контрольным Советом в 
Германии, и обязуется принять все необходимые 
меры для облегчения передачи таких активов. 

Статья 29. 
1. К а ж д а я из Союзных и Соединенных Держав 

будет иметь право взять, удержать, ликвидировать' 
или предпринять любое другое действие в отноше-
нии всей собственности, прав и интересов, которые 
на день вступления в силу настоящего Договора 
будут находиться на ее территории и принадлежать ' 
Венгрии или венгерским гражданам, а т а к ж е ис-
пользовать такую собственность или выручку от 
нее для таких целей, какие эта Держава сочтет 
желательными в пределах претензий этой Д е р ж а -
в ы и ее граждан к Венгрии ити к венгерским 
гражданам, — включая долги, — которые не были 
полностью удовлетворены в силу других статей 
настоящего Договора. Вся венгерская собствен-
ность или выручка от ее ликвидации, превышаю-
щие сумрлу таких претензий, д о л ж н ы быть воз-
вращены. 

2. Ликвидация венгерской собственности и р а -
споряжение ею будут проводиться в соответствии 
с законом заинтересованной Союзной или Соеди-
ненной Державы. Венгерский собственник не бу-
дет иметь прав в отношении такой собственности, 
за исключением тех, которые могут быть предо-
ставлены ему в силу этого закона. 

3. Правительство Венгрии обязуется компенси-
ровать венгерских граждан, собственность которых 
изъята в силу настоящей статьи и ш возвращена 
им. 

4. Данная статья не налагает на ту или имую 
из Союзных или Соединенных Держав никакого 
обязательства возвратить Правительству Венгрии 
или венгерским гражданам промышленную соб-
ственность или включить такую собственность при 
определении суммы, которая может быть удержа* 
ш» стшс&о щущету 1 настоящей е т ш ш Правил 
талиыстдао- шиждой ш Сшйшызе т Оэедмшшашхх Дер-
жан® будет ад&еть ИФ&ВО уоаедааюшь т я ж т (жрашн:®*-
ния и условия в отношении прав или интересов, 
касающихся промышленной собственности, приоб-
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наметне она ограничења, услове и смањења ко је би 
влада те Савезничке или Удружене Силе сматрала 
потребним у нанионалном интересу. 

5) Имовина о к о ј о ј је реч у тачци 1 ово-г члана 
сматраће се да обухвата мађарску имовину ко ја је 
'била предмет контролних мера услед ратног стања 
између Мађарске вт Савезничке или Удружене Силе 
у ч и ј о ј се власти ова имовина налази чо неће обу-
хватити: 

а) иж/3.и^у мађтрске .;ладе, ко ја сл-ужи п о п у л а р -
ним или дштломитским потребама; 

6) имовину која припада р е л и г и о з н и организа-
цијама/ или приватним добротеорлим установама а 
Служи р е л и г и о з н а или д о б р о т в т ч и ч гврха-ма; 

в) имовину физичких лити, зађар :ких држав-
љана, која имају дозволу бориол^ било на терито-
ри ји д р ж а в е где се ова имовине налази, било на 
територији ма ко је с'Д У ' \ д и њ е н ч к На-ција, изузев 
мађарску имовину п о д в р г н у ^ у м- ко је време у току 
рата мерама к о ј е се тто правилу шсу при -г-њивале на 
имо-вину мађарских то; вљана н а с т и ћ их на то ј 
територији; 

г) имовинска права која су настала после васпо-
стављањк трговачких и финансиских односа између 
Савезнички^ ч, Удружених ОИЈМ и Мађарске или ко ја 
су произишла т транса^" ^ л г У / влиде ма које 
'Савезничке или Удружене Мађарске после 
20 јануара 1945 године; 

д) права књижевне и уметничке својине. 

Члан 30 
1) О д ступања на снагу овог Уговора имовина 

(Мађарске и њених држављана у Немачкој не^е се 
више сматрати н е п р и ј а т е љ е м имовином, и сва огра-
ничења која произилазе из њеног неплијатељског 
Обележја биће укинута. 

2) Имовина Мађарске и њених д р ж а в љ а н а која 
се може идентификовати и1 ке ју су после 20 јануара 
1945 године силом или принудом однеле немачке 
оружане снаге или власти са мађарске територи је у 
Немачку, биће предмет реституције. 

3) Васпоетављање права својине и реституција 
мађарске имовине у Немачкој извршиће се саобразно 
мерама које ће донети окупаторске Силе у Немачкој . 

4) Б е з штете по ове или ма које друге одредбе 
у корист Мађарске сг њених д р ж а в љ а н а ко је би донеле 
о к у п а т о р е ^ силе у Немачкој , Мађарска се одриче 
у своје име и у име мађарских д р ж а в љ а н а свих за-
хтева према Немачко ј и немачким држављанима , 
коли нису били ре-гулисани 8 маја 1945 године, осим 
оних који произилазе из уговора и других обавеза 
за-кључен-их, као к права стечених, пре 1 септембра 
1969 године. Сматраће се да се ово одрицање односи 
на истражи-вања, иа све међудржавне захтеве у вези 
са споразумно^ закљученим у току рата, као и на 
све захтеве на накнаду за губитке или оштећења 
настала за време рата . 

Члан 31 
1) Постојање ратног сташа неће се само по себи 

^сматрати да утиче на обавезу плаћања новчаних ду-

ретенной до дня вступления в силу настоящего 
Договора на территории этой Союзной или Соеди-
ненной Державы Правительством или гражданами 
Венгрии, какие Правительство данной Союзной или 
Соединенной Дерясавь? сочтет необходимыми в 
езоих национальных интересах. 

5. Собственность, предусмотренная пун::том 1 
настоящей статьи, должна рассматриваться как 
включающая венгерскую собственность, "которая 
подлежала контролю в силу состояния войны, су-
ществовавшего между Венгрией и Союзной или 
Соединенной Державой, имеющей юрисдикцию над 
этой собственностью, но пэ должна включать: 

г) собственность Правительства Венгрии, 
используемую для консульских или дипломатиче-
ских целей; 

b) собственность, принадлежащую религиозным 
оргопизацпям пли чазтным благотверитольным 
учреждениям л гл т с̂  ^оуомую для религиозных 
или благотвори4- о^;-'..- целей; 

c) с о б с т в е н н о . ф и з и ч е с к и х лиц, которые 
являются вепгегг^имя гражданами, получившими 
разрешение проживать в пределах территории той 
стропы, в которой находится эта собственность, 
или проживать в любом другом мосте на террито-
рии стран Объединенных Наций, за исключением 
венгерской собственности, которая когда-либо во 
время вэйп^1 являГсСь объектом мер, не применя-
вшихся пак правило к собственности венгерских 
граждан, прогнивающих на той же территории; 

<3) имущественные права, возникшие после во-
зобновления торговых и финансовых отношений 
между Союзными и Соедипопнг г ш Державами и 
Венгрией или чо: пикшие из еде. к̂ между Прави-
тельством лноОо̂  Союзной или- Соединенной Дер-
жазы и Венгрией после 29 января 19-15 года; 

е) права на литературную и художественную 
собственность. 

Статья 30. 
1. Со дня вступпения I* силу настоящего Дого-

вора собственность Венгрии и венгерских граждан, 
находящаяся в Германии, не будет больше рас-
сматриваться каг< вражесхоя собственность, и все 
ограничения, связанные с таким режимом, должны 
быть отменены. 

2. Опознаваемая собственность Венгрии и вен-
герских граждан, вывезенная насильственно или по 
принуждению с территории Венгрии в Германию 
германскими вооруженными силами или властями 
после 20 января 19-15 года, подлежит возврату. 

3. Реституция и восстановление венгерской соб-
ственности з Германии будут осуществляться в со-
ответствии с мероприятиями, которые будут опре-
делены Державами, оккупирующими Германа , 

4. Без ущерба для вышеизложенных и для лю-
бых других постановлений, принятых в пользу 
Венгрии и се граждан Державами, оккупирующими 
Германию, Венгрия от своего имени и от имени 
венгерских граждан отказывается от всех остав-
шихся неурегулированными на 8 мая 1945 года пре-
тензий в отношении Германии и германских гра-
ждан за исключением претензий, вытекающих из 
контрактов и других обязательств, заключенных до 
1 сентября 1939 года, и прав, приобретенных до 
этой даты. Этот от$аз будет рассматриваться как 
включающий долги> все межправительственные 

претензии, связанные с соглашениями, заключи-
шь ми во время войны, и все претензии на возме-
щение за потери или ущер^ возникшие во вр^мя 
войны. 

Сташья 3-1. 
1. Существование состояния вой&ы само по оебе 

не будет стегаться фактором, влияющим на обяза-
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това, произашлих из обавеза и уговора који су били 
у важности ка10 и из .права која су била стечена пре 
постојања ратног стања, и доспелих пре ступања на 
снагу овог Уговора а које дугују било влада или 
држављани Мађарске влади или држављанима једне 
од Савезничких или Удружених Сила, било влада 
или држављани једне од Савезнички^ или Удруже-
них Сила влади или др жављ анима Мађарске. 

2) Се,м ако овај у ^ в о р изричито друкчије не 
предвиђа, штедна његова одредба неће се, тумачити 
као Да утиче ка односе дужника и поверилаца, про-
изашле из предратних уговора коЈе су закључили 
било влада било држављани Мађар,ске. 

Члан 32 
1) Мађарска се одриче да оствари, у име мађар^-

ске владе или мађарских држављана, захтеве било 
какве врсте према Савезницима и Удруженим Сила,ма, 
КОЈИ произилазе непосредно из рата или из мера 
предузетих услед постојања ратног стања у Европи 
после 1 септембра 1939 године, без обзира да ли је 
заинтересована Савезничка или Удружена Оила била у 
рату са Мађарском у то време или није. Ово одри-
цање обухвата следеће: 

а) захтеве на основу губитака или оштећења 
претрпљена услед дејства оружаних снага или вла-
сти Савезничких иги Удружених Сила; 

б) захтеве КОЈИ проистичу из присуства, опера-
ција и дејства оружаних снага или власти Савезнич-
ких или Удружених Сила на мађарској територији; 

в) захтеве који се односе на одлуке или наредбе 
судова за поморски ратни п,лен Савезничка или 
Удружених Сил'а, с тим да Мађарска признаје као 
пуноважне и извршне све одлуке и наредбе ових 
судова еа поморски ратни плен, донете на дан или 
после 1 септембра 1939 године у погледу мађарским 
бродова, мађарске робе или плаћања трошкова; 

г) захтеве који проистичу из вршења права за-
раћене страве или из мера предузетих у циљу вр-
шења ових права. 

2) Одредбе овог члана искључиће потпуно и ко1-
начно све захтеве исте природе као што су они о ко-
јима је овде реч, и који се од сада гасе, без обзира 
на то ко су заинтересоване стране. Мађарска влада 
пристаје да исплати у мађарској валути правичну 
отштету лицима која су на основу реквизицијл дала 
робу или услуге оружаним снагама Сав етничких или 
Удружених Сила нгс мађарској територији, као и от-
плату по захтевима поднетим против' оружаних 
снага Савезничких или Удружених Сила због штете 
на мађарској територији које нису војне природе. 

3) Мађарска се исто тако одриче да оствари, у 
име мађарске владе или мађарских држављана, за-
хтеве исте природе као што су они о којима је реч 
у тачци 1 овог члаетз, против ма које од Удружених 
На.ција чији су дииломатски односи са Мађарском 
били прекинут,и за време рата и која је предузела ак-
цију у сарадњи са Савезличким и Удруженим Силама. 

4) Мађарс,ка влада узима пуну одговорност за 
сав савезнички војни новац издат у Мађарској од 
стране савезничких војни,х власти, подразумева ју ћи 
ту и сав тај новац у оптицају на дан ступања на 
снагу овог Уговора 

тельство выплачивать денежные долги, в ы т е к у 
ющие из обязательств и контрактов, существовав^ 
ших до возникновения состояния войны, — а такж* 
из прав, приобретенных до этого времени, — срок! 
уплаты которых наступил до дня вступления в сшэд 
настоящего Договора и которые причитаются $ 
Правительства или граждан Венгрии Правитель* 
ству или гражданам одной из Союзных и Соеди-
ненных Держав, или которые причитаются с Пра-
вительства или граждан одной из Союзных и Собг 
диненных Держав Правительству или гражданам 
Венгрии. 

2. За исключением случаев, специально преду-
смотренных в настоящем Договоре, ничто в нем не 
должно толковаться как наносящее ущерб отно-
шениям между дебиторами и кредиторами, выте-
кающим из довоенных контрактов, заключенных 
Правительством или гражданами Венгрии. 

Статья 32. 
1. Венгрия отказывается от всех претензий 

любого характера, от имени Правительства Вен-
грии или венгерских граждан, к Сюзным и Сое-
диненным Державам, связанных непосредственно с 
войной или вытекающих из мероприятий, пред-
принятых в силу существования состояния войны в 
Европе после 1 сентября 1939 года, независимо от 
того, находилась ли в это время соответствующая 
Союзная или Соединенная Держава в состоянии 
войны с Венгрией или нет. Этот отказ от претензий 
включает нижеследующее: 

а) претензии в связи с потерями или ущербом, 
понесенными вследствие действий вооруженых сил 
или властей Союзных или Соединенных Держав; 

1̂ ) претензии вытекающие из присуствия, опе-
раций или действий вооруженных сил или властей 
Союзных или Соединенных Держав на венгерской 
территории; 

с) претензии в отношении решений или распо-
ряжений призовых судов Союзных или Соеди-
ненных Держав, причем Венгрия признает действи-
тельными и обязательными все решеня 'и распо-
ряжения таких призовых судов, вынесенные 1 сент-
ября 1939 года или позднее, относительно венгер-
ских судов или венгерских грузов или оплаты 
издержек; 

<3) претензии, вытекающие из осуществления 
прав воюющей стороны, или из мер, принятых с 
целью осуществления этих прав. 

2. Положения настоящей статьи должны 
исключать полностью и окончательно все претензии 
указанного выше характера, которые отныне будут 
прекращены, кто бы ни являлся заинтересованной 
стороной. Правительство Венгрии соглашается 
выплатить справедливую компенсацию в венгерской 
валюте лицам, которые предоставили вооруженным 
силам Союзных или Соединенных Держав на вен-
герской территории снабжение или услуги по ре-
квизиции, а также для удовлетворения возникших 
на венгерской территории претензий за невоенный 
ущерб, предъявленных вооруженным силам Со-
юзных или Соединенных Держав. 

3. Венгрия равным образом отказывается от всех 
претензий такого характера, который указан в 
пункте4 1 настоящей статьи, от имени Правитель-
ства Венгрии или венгерских граждан к любой из 
Объединенных Наций, дипломатические отношения 
которой с Венгрией были порваны во время войны 
и которая предприняла действия в сотрудничестве 
с Союзными или Соединенными Державами. 

4. Правительство Венгрии должно принять на 
себя полную ответственность за всю военную валю-
ту Союзников, выпущенную в Венгрии союзными 
военными властями, включая всю такую валюту, 
которая будет находиться в обращении на день' 
вступления в силу настоящего Договора. 
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5) Одрицање Мађарске на основу тачке 1 овог 
члада,сс^здаата све захтеве по мерама предузетим од 
стране сма к о ј е Савезничке или Удружене Силе У 
погледа м а ђ а р с к и х бродова између 1 септембра 1939 
г о д и н и дана ступања на снагу овог Уговора , као и 
све захтеве и истраживања , који проистичу из кон-
в е н ц и ј а ' ^ ратним заробљеницима ко је еу сад д на 
сназиу/1 , 

Члан 33 

Дф Закључења т р о в и н с к и х уговора или спора-
зума између ма које"\ )д Уједињених Нација и Ма-
ђ а р ^ , г ' Ш а р с к а влада ^ е , за време од осамнаест 
м е с е ^ и 7 ' ^ ' ступању на снагу овог Уговора, према 
сва^бј ' год^Уједињених Нација ко ја стварно по овом 
п о с т и м с ^ ^ м аналогно на бази реципроцитета, по-
ступ^т^ ; , М Гледећи начин: 

а) у погледу свега што се односи на дажбине и 
терете иа увоз или извоз, опорезивање у земљи уве-
зене,, ррб^ и, на све уредбе с тим у вези, Уједињене 
Нације уживаће безусловну клаузулу на јвећег повла-
ш ћ е н а ; 

6) ,у свздоед другом погледу Мађарска неће про-
извољно -чинити дискриминзадају на штету р о б е ко ј а 
потиче са територије једне од Уједињених Нацчш 
или се упућује на ту територију, у поређењу са сли-
чном роСшдо, која потиче са територије ма ко је друге 
Уједињене Нације или МА КОЈС Друге стране земље 
или се упућује на ту територију ; 

в) држављани Уједињених Нација, подразумева-
н и ту и правна лица, уживаће режим који в а ж ^ 
за мађарске држављане и режим на јвећег повла-
шћену у погледу свега што се односи на трговину, 
индустрију, пловидбу и друге облике трговинске 
делатности у Мађарско ј . Ове о д р е д б е неће се при-
мењивати на трговачко ваздухонловство; 

г) Мађарска неће дати ни ј едно ј земљи искљу-
чиво или преференцијално право у погледу искори-
шћазања трговајчког ваздухопловсгва у међународ-
н и саобраћају ; она ће дати свим Уједињеним На-
цијама исте услове за стицање права у погледу међу-
гч,ародног трговачког ваздухопловног саобраћа ј а на 
мађарској територији, п о д р а з у м е в а н и ту и право 
спуштања ради снабдевања горивом и оправки, а 
што се тиче искоришћавања трговачког ваздухоплол-
ства у међународном саобраћају , она ће' дати свима 
Уједињеним Нацијама на основу реципроцитета и 
недискриминације право надметања мађарске тери-
торије без, спуштања. Ове одредбе неће ићи на 
штету интереса мађарске народне одбране. 

2) Горње обавезе које је Мађарска узела на себе 
разумеће се под резервом изузетака уобича јених у 
трговинским уговорима ко је је Мађарска закључива-
ла пре рата; одредбе о оеципроцитету на који је једна 
од Уједињених Нација пристала разумеће се под 
резервом изузетака уобичајених у трговачким уго-
ворима ко је је та држава закључила. 

Члан 34 
Мађарска ће олакшати коликогод је то могућно 

,Транзитни железнички саобраћа ј на СВОЈОЈ терито-
рији. по умереним тарифама и биће спремна да У 

дашу закључи еа суседним државама уза јамне 
споразуме. 

5. Отказ Венгрии от претензий согласно пункту 
1 настоящей статьи включает любые претензии, 
вытекаэщие из мер, принктых любой из Союзных 
и Соединенных Держав в отношении венгерских 
судов между 1 сентября 1939 года и днем всту-
пления в силу настоящего Договора, а также любые 
претензии и долги, вытекающие из ныне действу-
ющих конвенций о военнопленных. 

Статья 33. 
1. До заключения торговых договоров или со-

глашениий между отдельными Объединенными На-
циями и Венгрией, Правительство Венгрии будет 
предоставлять в течение 18 месяцев со дня вступле-
ния в силу настоящего Договора нижеуказанный 
режим каждой из Объединенных Наций, которая 
на началах взаимности фактически предоставш 
Венгрии аналогичный режим в подобных вопросах 

a) Во всем, что касается пошлин и сборов пс 
импорту или экспорту, внутреннего обложения им-
портируемых товаров, а также всех правил, отно-
сящихся к этому, Объединенным Нациям будет 
предоставлен безусловный режим наибольшего бла-
гоприятствования. 

b) Во всех других отношениях Венгрия не 
должна проводить произвольной дискриминации 
направленной против товаров, производимых на 
любой территории любой из Объединенных Наций 
или предназначенных для этой территории, пс 
сравнению с подобными товарами, производимыми 
на территории любой другой из Объединенных 
Наций или на территории любой другой иностран-
ной державы или предназначенными для этих тер-
риторий. ' 

c) Гражданам Объединенных Наций, в том чи-
сле юридическим липам, должен быть предоставлен 
национальный режим и режим наибольшего бла-
гопрлятствования во Е С С Х вокросох, касающихся 
торговли, промышленности, мореплавания и других 
видов торговой деятелг-ности в Венгрии. Эти по-
становления не должны применяться д коммерче-
ской авиации. * 

й) Венгрия не* будет предоставлять никакого 
исключительного или дискриминационного права 
какой бы то ни было стране в олгогнонии использо-
вания коммерческих самолетоз в международном: 
сообщении; она предоставит всем Объединенным 
Нациям равные возможности в приобретении на 
венгерской территории прав в области междуна-
родной коммерческой авиации, включая право по-
садки для заправки горючим и ремонта; что ка-
сается использования коммерческих самолетов в 
международном сообщении, она предоставит всем 
Объединенным Нациям на основе взаимности и без 
дискриминации право беспосадочного полета над 
венгерской территорией. Эти постановления не дол-
жны затрагивать интересов национальной обороны 
Венгрии. 

2. Вышеупомянутые обязательства Венгрии дол-
жны пониматься в том смысле, что на них распро-
страняются изъятия, обычно включавшиеся в тор-
говые договоры, заключенные Венгрией до войны; 
а постановления, относящиеся к взаимности со сто-
роны каждой из Объдиненных Наций, должны по-
ниматься в том смысле, что на них распростра-
няются изъятия, обычно -включаемые в торговые 
договоры данного государства. 

Статья 34. 
Венгрия окажет содействие в пределах возмо-

жного в железнодоржных транзитных перевозках 
на своей территории, с разумными тарифами, и бу-
дет готова С' этой целью заключить с соседними 
государствами взаимные соглашения. 
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Члан 35 
1) Спорови који би могли настати прилико,м при-

мене чланова 24, 25 и 26 као и прилога IV, V и VI 
овог Уговора, биће- поднети Емиси ји за мирење 
састављеној од једнаког бр,оја претстаЕвНИка владе 
заинтересоване Уједињене Надаје и макарске владе. 
А,ко у року од три месеца -пошто је -двор предат 
Комисији за мирење, споразум не буде остварен, 
једна или друга влада моћи ће тражити да се Коми-
сији дода трећи члан. и У случају да се споразум не 
постигне између двеју влада о избору овог члана, 
једна или друга страна моћи ће да се обрати Гене-
ралном секретару Уједињених Пашија молбом да 
изврши ово постављење. 

2) Одлука већине чланова Комисије сматраће се 
одлуком Комисије, и обе стране прихватиће је као 
коначну и обавезну. 

Члан 36 
Чланови 24, 26 и 33 и Прилог VI 'овог Уговора 

примењив аће се на Савезничке и Удружене Силе и 
на Француску, као и на оне од Уједињених Нација 
чији су дипломатски односи са Мађарском били пре-
кинути за време рата,. 

Члан 37 
Одредбе Прилога IV, V и VI као и одредбе дру-

гих Прилога, имаће снагу и дејство као да су инте-
грални делови овог уговора!. 

Д Е О УЛ 

Одредбе о Дунаву 
Члан 38 

Пловидба на Дунаву биће слободна и отво-
рена држављанима, трговачким 'бродовима и роби 
свих држава на ба^и једнакости у погледу приста-
нишних и пловидбене такса и услова за трговачку 
пловидбу. Предње неће се ,примењивати на .промет 
између пристаништа исте државе. 

Д Е О УШ 

Заврш-не о д р е д б е 

Члан 30 
1) У р,оку који неће прећи осамнае-ст месеци од 

ступања на снагу овог Уговора, шефови дипломат-
ских Мисија Совјетског Савеза, Уједињене Краље-
вине и Сједињених Америчких Држав-а у Будимпе-
шти, п о с т у п а л и споразумно, прететављаће Савез-
ничке и Удружене Силе .п,рема мађарској влади по 
свима питањима извршења и тумачења овог Уговора. 

2) Три шефа Мисија даваће мађарској влади са-
вете, техничка упутства и- објашњења, који би били 
потребни за брзо и ус,пешно извршене овог уговора 
како по његовом слов^ та,ко и по његовом духу. 

3) Мађарска влада даће .поменутој Тројица ше-
фова Мисија сва потребна обавештења и сваку по-
моћ која им затреба у извршењу задатака који су 
им додељени овим Уговором. 

Статья 35. 
1. Споры, могущие возникнуть при осуществле-

нии статей 24, 25 и 26 и Приложений IV, V VI на-
стоящего Договора, должны передаваться Согласи-
тельной Комиссии, состоящей из равного числа 
представителей Правительства заинтересованной 
Объединенной Нации и Правительства Венгрии, 
Если в течение 3 месяцев после передачи спора Со-
гласительной Комиссии не будет достигнуто согла-
шения, каждое из Правительств может потребовать1 

включения в Комиссио третьего члена и, в> случае 
несогласия между двумя Правительствами относи-
тельно избрания этого члена, любая из сторон мо-
жет обратиться к Генеральному Секретарю Объеди-
ненных Наций с просьбой произвести это назна-
чение. 

2. Решение большинства членов Комиссии бу-
дет являться решением Комиссии и должно прини-
маться сторонами как окончательное и обяза-
тельное. 

Статья 36. 
Статьи 24, 26 и 33 и Приложение VI настоящего 

Договора будут применяться к Союзным и Соёди> 
нскным Державам и Франции, а также к тем из 
Объединенных Наций, дипломатические отношения 
которых ^Венгрией были порваны во время войны, 

Статья 37. 
Постановления Приложений IV, V и VI, как и 

постановления других Приложений, будут иметь 
силу как неотъемлемые части, настоящего Договора, 

Ч А С Т Ь VII. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДУНАЮ. 

Статья 38. 
Навигация на реке Дунай должна быть свобо-

дной и открытой для граждан, торговых судов и 
товаров всех государств на основе равенства в 
отношении портовых и навигационных сборов и 
условий торгового судоходства. Вышеизложенное 
не распространяется на перевозки между портами 
одного и того же государства. 

Ч А С Т Ь VIII. 

ЗАЕЛЮтаФтЛШЯЫе ПОСТАНОВЛЕНИЯ. 

Статья 39 
1. В течение периода, не превышающего 18 ме-

сяцев со дня вступления в сигу настоящего Дого-
вора, Главы Дипломатических Миссий Советского 
Союза, Соединенного Королевства и Соединенных 
Штатов Америки в Будапеште, действуя по согла-
сованию, будут претставлять Союзные и Соеди-
ненные Державы в сношеникх с Правительством 
Венгрии по всем вопросам, касающимся выполне-
ния и толкования настоящего Договора. 

2. Три Главы Миссий будут предо став л ять' 
Правительству Венгрии такие руководство, техни-
ческие . советы и разъяснения, какие могут быть' 
необходимы для обеспечения быстрого и эффек-
тивного выполнения настоящего Договора в соот-
ветствии с его духом и текстом. 

3. Правительство Венгрии будет предоставлять 
упомянутым Трем Главам Миссий всю необходи-
мую информацию и оказывать всякое содействие, 
которые они могут потребовать при выполнении за-
дач, возложенных на них настоящим Договором. 
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Члан 40 
1) Изузимајућ,и случајеве када је изричеш пред-

виђен други поступак у неком члану овог Уговора, 
сваки спор по питању тумачења или извршења овог 
Уговора, К О Ј И не Ои био регулисан непосредним ди-
пломатским п р е г о в о р и ^ , поднеће се Тројици шефова 
Мисија кој.а ће поступити као што је предвиђено У 
члану 39, с тим да у том случају шефова Мисија не 
буду везани роком одређеним у поменутом члану. 
Сваки опор ове врсте, К О Ј И ови не би расправили 
у року од ДР? месеца биће, ако се обе стране у опору 
не споразуме ју о неком другом начину решења, 
поднет на тражење једне или друге стране Комисији 
састављеној од по једног претставника сваке стране 
и од трећег члана кога би обе стране епоравумно 
изабрале између држављана неке треће земље. Ако 
у рому од месец дана обе стране не постигну спора-
зум о избору овог трећег члана, једна или Друга 
стра,на моћи ће да се обрати Генерално-м секретару 
Уједињених нација молбом да изврши ово постав-
љење. 

2) Одлука већине чланова Комисије сматраће се 
одлуком Комисије и -обе стране "ЂрадСватиће је као 
коначну и обавезну. 

Члан 41 
1) Сваки чла,н Организације Уједињених Нација 

који Је у рату са Мађарском а није потписник овог 
Уговора, може приступити Уговору ,и сма.траће се, 
од дана приступања, Удруженом Силом у сврхе овог 
Уговора. 

2) Инструменти приступа биће депоновани код 
владе Савеза Совјетских Социјалистичких Република 
и ступиће у дејство даном депоновања. 

Члан 42 
Овај. Уговор чији су текстови русин и енглески 

аутентични биће ратификсван од стране Савезличких 
и Удружених Сила. Њега ће исто так,о ратификовати 
и Мађарска. Он ће ступити на снагу одмах по депо-
новању и н с т р у м е н т а рати фик аци је Савеза Совјет-
ских СоциЈалистичких Република, Уједињене Краље-
вине Велике Британије и Северне Ирске и Сј-едиње-
них Америчких Држа,ва. Инструменти ратификације 
биће депоновани у најкраће могућном року код владе 
Савеза Совјетских Со-цијали етичких Република. 

У погледу сва,ке од Савезничких или Удружених 
Сила чцји ће инструмгнат ратификациЈе бити депоно-
ван доцније, Уговор ће ступити на снагу даном де-
поновања. Овај Уговор биће чуван у арх-иви владе 
Савеза Совјетских Социјалистичмих Републи,ка која 
ће свакој од држава (потписница овог Уговора пре-
дати оверену копију. 

СПИСАК ПРИЛОГА 
Прилог I. Карте мађарских граница. 
Прилог II. Дефиниција војке и војно-ваздухо-

пловне обуке. 
Прилог П1. Дефиниција и списак ратног матери-

јала. 
Прилог IV. Нарочите одредбе о извесним врста-

ма имовине: 
А. Индустриена, књижевна и умет-

ничка својина; 
Б. Осигурање. 

Прилог V. Уговори, застарелост И трговачке 
хартије од вредности. 

Прилог VI. Пресуде 

Статья 40. 
1. За исключением тех случаев, когда ино!| 

порядок специально предусмотрен какой-либо из 
статей настоящего Договора, любой спор относи* 
тельно толкования или выполнения этого Договора 
не урегулированный путем прямых дипломатиче-
ских переговоров, должен передаваться Трем Гла« 
вам Дипломатических Миссий, действующем на 
основании статьи 39, с тем исключением, что в 
этом случае Главы Миссий не будут ограничены 
сроком, предусмотренным этой статьей. Любой такой 
спор, не разрешенный Главами Миссий в течение 
двух месяцев, должен, если спорящие стороны не 
придут к взаимному соглашению об иных способам 
урегулирования спора, передаваться, по тр'ебова-
нию любой из спорящих сторон, в Комиссию в со-
ставе одного представителя от каждой из сторон и 
третьего члена, выбранного по взаимному согла-
шению двух сторон из граждан третьих стран. 
Если двум сторонам не удастся в месячный срок 
притти к соглашению относительно назначения тре-
тьего члена, то любая из них может обратиться к 
Генеральному Секретарю Объединенных Наций с 
просьбой произвести это назначение. 

2. Решение большинства членов Комиссии будет 
йвяяидй решением Комиссии и должно прини^ 
маться сторонами как окончательное и обяза-
тельное. 

Статья 41. 
1. Любой член Организации Объединенных На-

ций, не являющийся стороной, подписавшей на-
стоящий Договор, и находящийся в состоянии 
войны с Венгрией, может присоединиться к этому 
Договору и после присоединения будет для целей 
Договора считаться одной из Соединенных Дер»кав. 

2. Акты присоединения будут сданы на хране-
ние Правительству Союза * Советских Социалисти-
ческих Республик и будут' иметь силу со дня сдачи. 

Статья 42. 
Настоящий Договор, русский и английский 

тексты которого являютая аутентичными, будет ра-
тифицирован Союзными и Соединенными Держа-
вами. Договор должен быть также ратифицирован 
Венгрией. Договор вступит в силу немедленно по-
сле сдачи ратификационных грамот Союзом Совет-
ских Социалистических Республик, Соединенным 
Королевством Великобритании и Северной Ирлан-
дии и Соединенными Штатами Америки." Ратифика-
ционные грамоты будут в кратчайший срок сданы 
на хранение Правительству Союза Советских Со-
циалистических Республик. 

В отношении каждой из Союзных или Соеди-
ненных Держав, ратификационная грамота которой 
будет сдана после этого, Договор вступит в силу со 
дня сдачи на хранение. Настоящий Договор будет 
сдан в архивы Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик, которое разошлет 
заверенные копии каждому из подписавших этот 
Договор государств. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ. 
Приложение I. 
Приложение И. 

Приложение III. 

Приложение IV. 

Приложение V. 

Приложение VI. 

Карты границ Венгрии. 
Определение военного и военно-
воздушного обучения. 

Определение и перечень военных 
материалов и техники. 
Специальные положения, отно-
сящиеся к некоторым видам соб-
ственности: 
A. Промышленная, литературная 

и художественная собственность. 
B. Страховое дело. 
Контракты, ' сроки давности и 
ценные бумаги. 

Судебные решения. 
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ПРИЛОГ I 
(видети члан Г) 

КАРТЕ: I МАЂАРСКЕ ГРАНИЦЕ 
1а. ИСПРАВКА ЧЕХОСЛОВАЧКО - МАТ--ДР-

СКЕ ГРАНИЦЕ 

ПРИЛОГ II 

(видети члан 14) 
ДЕФИНИЦИЈА ВОЈНЕ И ВОЗНО-ВАЗДУХО-

ПЛОВНЕ ОБУКЕ 
1)' Израз „војна обука" значи: проучавање и 

вежбање у употреби ратног материјала нарочито 
намењеног .или преудешеног за војне потребе и 
наставног прибора који се на то односи; проучава-
ње и извођење свих вежби или престројавања на-
мењених обуци или извођењу маневара које оружа-
не аиде врше у борби, као и методично проучавање 
тактике, стратегије и рада штабова. 

"2) Израз „војно-ваздухопловна збука" значи: 
проучавање и вежбање у употреби ратног матери-
јала нарочито намењеног т̂тИ преудешеног за по-
требе војног ваздухопловства, и наставног прибо-
ра који се на то одк:си; проучавање и вежбање у 
свим нарочи1им мансврисањима, подразумевају! и 
ту и групно летење, које авијација доводи ЈФИ из-
в-ршењу борбених задатака, као и методич,но про-
учавање ваздух о,пловне тактике, стратегије и рада 
штабова. 

ПРИЛОГ III 
(видети члан 17) 

ДЕФИНИЦИЈА И СПИСАК РАТНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Израз „ратни материјал", употребљен у овом 
Уговору, односи се на све доле побројано оружје, 
муницију и материјал нарочито пројектовање или пре-
удешсне за ратне потребе. 

Савезничке и Удружене Силе придржавају право 
да повремено мењају и допуњују овај списак, водећи 
рачуна о даљем развоју науке. 

Категорија I 
1) Пушке, карабини, револвери и пиштољи вој-

ног типа; цеви и други резервни делови тог оружја, 
кош се не могу лако преудесити за цивилне потребе. 

2) Митраљези, војне аутоматске или . полуауто-
матске пушке, пиштољи — митраљези; цеви и други 
резервни делови за то 'оружје, који се не могу лако 
преудесит,и за цивилне потребе; постоља за митра-
љезе. 

3) Топови, хаубице, мерзери, специјални авион-
ски топови, топови без затварача и без трзања и 
бацачи пламена; цеви и други резервни делови за 
то оружје који се не могу лако пре удес,и ти за ци-
вилне потребе; лафети и стална постоља за горе 
поменуто оружје. 

4) Уређаји за бацање ракета, уређаји за бацање 
и контр,олу пројектила којима се управља и који се 
сами крећу; постоља за ове уређаје. 

5) Пројектили којима се управља и који се сами 
Крећу, пројектили, ракете, муниција и меци, напу-
њени и празни, за оружје побројано у горњим тач-

ПРИЛОЖЕНИЕ I. 
(См. 1с*а?Ы*к> 1). 

-Карты: I. Границы Венгрии. 
1А. Исправление границы между Венг-
рией и Чехос^о^акией. 

ЛРИЛОЖЕИМЕ II. 
(См. статью 1). 

Определение военного й военно-воздушного 
обучения. 

1. Термин «военное обучение» означает изучение 
и упражнения в области применения военных мате-
риалов и техники, специально предназначенных или 
приспособленных для военных целей, и учебных 
приспособленй, имеющие отношение с этому; изу-
чение и выполнение всех строевых упражнений ш щ 
передвижениий, предназначенных для обучения ма-
неврированию или для выполнения маневрирования? 
применяемого действующими частями в бою; а так-
ж е организованное изучение тактики, стратегии я 
штабной работы. 

2. Термин «военно-воздушное ©Сучение» озна-
чает изучение и упражнения в области применения 
военных материалов и техники, специально пред-
назначенных или приспособленных для военко-
воздушных целей, и учебных приспособлений, име-
ющих отношение к этому; изучение и выполнение 
всех специализированных эволюции, включая по-
леты соединением, которые применяются авиацией 
при выполнении боевых заданиий; а также органи-
зованное изучение военно-воздушной тактики, стра-
тегии и штабной работы. 

- ПРИЛОЖЕНИЕ Ш. 
(См. статью 17). 

Определение и перечень военных материалов 
ш техники. 

Термин «военные материалы и техника», при-
меняемый в настоящем Договоре, должен включать 
все .оружие, боеприпасы и средства, специально 
сконструированные или приспособленные для 
использования в войне, как ото перечисляется* 
ниже. 

, Союзные и Соединенные* Державы сохраняю! 
за собой право изменять периодически данный пе-
речень путем внесения поправок или добавлений, н 
свете дальнейшего развития науки. 

Категория 3. 
1. Военные винтовки, карабины, револьверы и 

пистолеты; стволы и другие запасные части к этому 
оружию, которые не могут быть легко приспособле-
ны дйя гражданских целей. 

2. Пулеметы, военные автоматические или са-
мозарядные винтовки, пистолеты-пулеметы; СТБОЛЫ 
и другие запасные части к этому оружию, которые 
не 'могут быть легко приспособлены для граждан-
ских целей; пулеметные установки. 

3. Пушки, гаубицы, мортиры, специальные пуш-
ки для самолетов, беззатворные или безоткатные 
орудия и огнеметы; стволы и другие запасные части 
к этому оружию, которые не могут быть легко при-
способлены для гражданских целей; лафеты и уста-
новки для вышеперечисленного оружия. ^ 

А. Установки для запуска ракет; запускнвде и 
контрольные приборы для самодвижущихся и уп-
равляемых снарядов; установки для дих, 

5. Начиненные или неначиненные самодвижущ-
иеся и управляемые снаряды, ракеты, унитарные 
патродщ и патроны, предназначенные для оружия, 
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кама 1—4, као и капеле, цеви и направе које служе 
за изазивање њихове експлозије или функционисање, 
^ у з и м а ј у ћ и упаљаче К О Ј И служе за цивилну упо-
требу, 

6) Напуњене или ^напуњене гранате, бомбе, 
торпеда, мине, дубинске бомбе и запаљиви материјал 
или пуњења, све направе за изазивање њихове екс-
плозије или за функционисање, и з у з и м а л и упаљаче 
који! служе за цивилну употребу. 

7) Бајонети. 

Категорија II 
1) Оклопна борна кола; окло.пни возови који се 

технички не могу преудесити за цивилне потребе. 

2) Механичка или самокретна возила за сва ору-
жја, побројана у категорији I; војне шасије т и 
каросерије специјалног типа, осим оних коЈе су 
побројане у горио! тачци 1. 

3) Оклопне плоче дебље од 3 палца које служе у 
рату у циљу заштите, 

Категорија III 
1) Справе и прибори за нишањење и израчуна-

вање елемената гађања, укључујући справе за ко-
ректуру гађања и за регистровање; справе за одре-
ђивање правца гађања, справе за давање нагиба 
топовским цевима, нишанске оправе за бомбардовање, 
темпирници за упаљаче, прибор за проверу калибра 
цеви и проверу инструмената за управљање ватром. 

2) Јуритнни мостови и јуришни чамци, 
3) Средства за маскирање војних дејстава, за 

заслепљивање и обману. 

4) Ратна опрема људства јединица специјалног 
карактера К О Ј У је тешко преудесити за цивилне по-
требе. 

Категорија IV 
1) Ратни бродови свих врста, укључујући преу-

дешеле бродове и пловне објекте, проЈектоване или 
намењене за њихову службу или подршку, а који 
се технички не могу преудесити за цивилне потребе, 
као и оружје, оклопи, муниција, авиони и свака 
друга опрема, материјал, машине и постројења, који 
се у време мира не употребљаваЈу на другим бро-
довима сем на ратним, 

2) Десантни бродови и амфибиска возила ш и 
спрема ма које врсте, јуришни^ бродови или матери-
јал с!ви(х типова као и катапулте и друге справе за 
спуштале у воду или бацања авиона, ракета, само-
кретног оружја, као и свих других пројектила, ин-
струмената или направа са посадом или без ње, 
било да се њима управља или не. 

3) Бродови, пловни објекти, оружје, направе или 
апарати ма које врсте, било да су подводни или 
полуподводни, укључујући специјално, конструисане 
препреке за одбрану лука, али ^ у з и м а ј у ћ и матери-
јал за проналажење и спасавање или задруге цивилне 
сврхе, као и сви уређаји, спрема, резервни делови, 
прибор за експерименте или наставу, справе и инста-
лације, специјално намењене за изградњу, испити-
ва.ње, одржавање или смештај бродова, пловних 
објеката, оружја, направа или апарата о којима је 
реч. 

Категорија V 
1) Монтирани или демолирани вазд,ухоетЖ)ви 

тежи или лакши од ваздуха, који су пројектованим 

перечисленного в пунктах 1-4 выше, приспособле-
ния для обращения с ними или д л я производства 
взрыва, а т а к ж е взрыватели и трубки, за исключе-
нием взрывателей, необходимых д л я гражданских 
нужд. 

6 Начиненные или неначиненные гранаты, бом-
бы, торпеды, мины, глубинные бомбы и зажигатель-
ные вещества или заряды, а т а к ж е все средства для 
обращения с ними или для производства взрыва, за 
исключением взрывателей, необходимых для г р а ж -
данских нужд. 

7. Штыки.* 

Категория II. 
1. Бронированные боевые машины, бронепоезда, 

которые технически не могут быть переделаны для 
гражданских целей. 

2. Механические и самодвижущиеся л а ф е т ы 
для всякого оружия, перечисленного в категории I, 
специального типа военные шасси или кузовы, кро-
ме перечисленных в пункте 1 выше. 

3. Броневые плиты толщиною свыше 3 дюймов, 
используемые для целей защиты на войне. 

Категория Ш. 
1. Прицельные и вычислительные приборы для 

управления огнем, включая линейки зенитного план-
шета и построители; приборы д л я пристрелки, ору-
дийные прицелы, прицелы для бомбометания, тру-
бочные номероустановки; инструменты и приборы 
для калибрования орудий и для выверки приборов 
управления огнем. 

2. Штурмовые мостки и штурмовые лодки. 
3. Средства для ведения замаскированных воен-

ных действий, а т а к ж е ослепляющие средства и 
средства для обмана. 

4. Личное военное снаряжение специального ха -
рактера, которое трудно приспособить для исполь-
зования в гражданских целях. 

Категория IV. 
1. Военные суда любого типа, включая переде-

ланные суда и пловучие средства, спроектирован-
ные или предназначенные д л я их обслуживания или 
поддержки, которые технически не могут быть Пе-
ределаны для гражданского использования, а т а к ж е 
вооружение, броня, боеприпасы, самолеты и всякое 
другое оборудование, материалы, машины и уста-
новки, которые не применяются в мирное время нч 
судах, кроме военных судов. 

2. Десантные суда и земноводные перевозочные 
средства или приспособления всякого рода; штур-
мовые лодки или приспособления всякого рода, а 
т а к ж е катапульты и другие аппараты д л я выпуска 
самолетов, ракет, движимых боевых средств или 
всяких других снарядов, аппаратов или приспособ-
лений, укомплектованных или неукомплектованных 
людьми, управляемых или неуправляемых. 

3. Подводные или полуподводные суда, пловучие 
средства, боевые средства, приспособления или аппа-
раты всякого рода, включая специально сконструи-
рованные защитные боны д л я гавани, за исключе-
нием тех случаев, когда это может быть потребова-
но для целей спасения или для других граждан-
ских целей, а т а к ж е все оборудование, принадлеж-
ности, запасные части, экспериментальные или учеб-
ные средства, приборы или установки, которые мо-
гут быть специально предназначены д л я строитель-
ства, испытания, содержания или хранения в ы ш е -
перечисленного. 

Категория V. 
1. Собранные и несобранные летательные аппа-

раты тяжелее и легче воздуха, которые предназна-
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или преудешени за борбу у ваздуху употребом 
митраљеза, уређаја за бацање ракета, артилерије ш и 
за пренос или бацање бомби, или који јесу, или по 
свом типу и ш конструкцији могу лако бити опре-
мљени било којом справом наведеном у доњој тач-
ци 2. 1 

2) Постоља и рамови за авионске трнове, на-
праве за ношење бомби и тор-педа, као и справе за 
њихово бацање, тунеле и куполе за митраљезе и 
топове. 

3) (О,према специјално намењена падобраноним 
трупама и коју једино ове употребл^авају, 

4) Катапулти ити апар-ати за бацање авиона са 
бродова ,и са копна као и х и д р о а в и о н ; апарати за 
бацање летећих пројектила. 

5) Бар алени бол они. 

Категорија VI 
Рдгушљивс, смртоносне, отровне п опеспосо-

бљавајуће материје, намећете ратним циљевима или 
се производе у већи т количинама нп што треба 
за цивилне сврхе. 

Категорија VII 
Погонски материја.!, екс,тозпзи, пнритсхнички 

материјал п течни тасови, намењени ПОЈ ону, експло-
з и в а , навијању и пуњењу рат,ног -материјала наве-
деног у горњим категоријама или ма каквој упо-
треби у вези са тим материјалом, а који се не могу 
корпе!ити зз цивил-не п о ј е б е или се производе у 
већим количинама но што треба за цивилне сврхе. 

Категорија VIII 
И н д у с т р и ј а постројења и уређаји специјално 

намењени производњи и одржавању горе наведених 
производа и материјала а не могу се технички лреу-
де си тит-, за цивилне по!ребе. 

ПРИЛОГ IV 
НАРОЧИТЕ ОДРЕДБЕ О П Л Е С Н И М ВРСТАМА 

ИМОВИНЕ 
А. Индустрија, књижевна и1 уметничка својина 

1) а) Савезничким и Удруженим Силама и њи-
ховим д р ж а в љ а н и н биће дат рок од годину дана 
од ступања на снагу овог уговора да би им се омо-
ту! 1ило, не наплаћујући им накнадне таксе или друге 
новчане казне било које врсте, да изврше све по-
требне радње за добијање или очување у Мађар-
ској права индустриоке, књижевне или уметничке 
својине, које нису могли извршити услед ратног 
стања. 

б) Савезничке и Удружене Силе или њихови 
држављани који с-у прописно' поднели -молбу на те-
риторији ма које Саве-зничке или Удружене Силе 
^било за добијање патента нижи за регистрацију мо-
дела за искаришћввање не раније од 12 -месеци пре 
почетка ,рата са Мађарском и ш за време рата, било 
ва регистрацију индустрнеког узорка, 'модела или 
вагаинвгног знака не -раније од '6 месеци пре -почетка 
рита еа Мађарском "или еа чврсте -рота, -имЉе право 
'да у року од 12 -месеци -по 'ступару -ш 'Снагу 0вог, 
Уговора затраже одговарајућа првва -у Мађарској 
с правом приоритета, заснованим на ранијој пре-
даји своје молбе да љфишорадо ове Савезничке или 
Удружене Силе. 

чепы или приспособлены д л я воздушных боевых 
действий посредством применения пулеметов, артил^ 
лерии, установок д л я выбрасывания ракет, или: 
предназначены или приспособлены для перевозки и 
сбрасывания бомб, или оборудованы или ж е по сво-
ему типу или конструкции могут быть оборудованы 
какими-либо из приспособлений, перечисленных в 
пункте 2 

2. АвVь̂ ^̂ ^ лонные орудийные установки и рамы, 
бомбодержатели, торпедодержатгли, а также меха-
низхдцт для сбрасывания бомб или торпед; орудий-
ные башни и б<»*овые пулеметные башни. 

3. Оснащение, специально предназначенное и 
и с т льзующееся исключительно в а ^ г ^ г с а н т н ы х 

4. к а т а п у л ь т ы или запускные аппараты для з а -
пуска С т о л е т о в с судов, суши и моря; катапульты 
д л я иог^ска самолетов снарядов. 

5. Заградительные аэростаты 

Категория VI. 
Удушающие, смертоносные, отравля1 >шие и в ы -

водящие из стр^я вещества, предназначенные д л я 
военных целей иди производимые сверх того, что 
требуется для гражданских целей. 

Категория VII. 
Метательные средства, взрывчатые вещества, 

пиротехнические средства и жидкие газы, предназ-
наченные для метания, взрыва, з аряжания и на-
полнения перечисленных в т стоящих категориях 
военных материалов или для использования в связи 
с последними, которые не могз^т быть попользованы 
д л я гражданских целей или производство которых 
превышает то, что требуется д л я гражданских це-
лей. 

Категория VIII. 
Фабричное и инструментальное оборудование, 

которое специально сконструировано для производ-
ства и содержания вышеперечисленных материалов 
и техники и которое технически не может быть при-
способлено для гражданских целей. 

СТЯЯОЗ^ЗЕКЕ IV. 
Специальные постановлен:^ , откэсггщяеся 

к некоторым видам собственности. 
А. Промышленная, литературная 
и художественная собственность 

1. а) Союзным и Соединенным Державам и их 
гражданам должен быть предоставлен срок в один 
год сэ дня вступления в силу настоящего Договора 
д л я того, чтобы дать км возможность, без взимания 
с них дополнител^хых сборов или других ш т р а ф о в 
любого рода, совершить все необходимые а к т ы д л я 
приобретения или сохранения в Венгрии прав про-
мышленной, литературной и художественной соб-
ственности, которые не могли быть совершены 
вследствие существования состояния войны. 

Ъ) Союзные и Соединенные Д е р ж а в ы или их 
граждане, которые надлежащим образом сделали 
заяз 'гу на территории любой Союзной или Соединен-
ной Д е р ж а в ы о патенте и л и о регистрации образца 
не ранее, чем за 12 месяцев до возникновения в о й н ы 
-с Венгрией -или в течение войны, или о регистрации 
промышлосиного ркоунна, или модели, или жшарно-
го знака не ранее, чем за 6 месяцев до возникнове-
ния войны с Венгрией или во время войны, 'будут 
иметь право в течение 12 месяцез со дпя татугошния 
в силу настоящего Договора сделпть з аявку о соот-
ветствующих правах в Венгрии вместе с правом 
приоритета, основанным на более ранней регистра-
ции з а я в к и на тедоютедрэкм «®$й Союзной и л и Соеди-
ненной Державы. 
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в) Свакој Савезничку или Удруженој Сили и 
њеним држављанин а биће дат рок од годину дана 
по ступању на снагу овог Уговора, у току којег 
онда могу покренути поступак у Мађарској, против 
физичких или правних лица којима би се пр ип иски-
вала незаконита повреда њихових права индустриј-
ске, књижевне или уметничке својине1 зв! вдоеме из^ 
међу поче гк? рата и ступања на' снагу овог Уговора-. 

2) Период између почета рата и истека 18 ме-
сеци шо ступању на снагу овог Уговора н,еће се узет,и 
у обзир при израчунавању рока у току коЈег патент 
треба, да буде е мелдо ати с.н а модел или заштитни 
знак, коришћен. 

3) Период из-међу почетка рата и ступања на 
сн^гу овог Уговора неће се узети1 у обзир при израв-
ну нав ању нормалног трајања важности права ин-
дустрије , књиж вие и уметничке својине, коЈа еу 
била на снази у Мађарској у време почетка рата 
или која ће Сити призната или з/становљена према 
условима предвиђеним у делу А овог Прилога а -при-
падају једно! од Савезнички^ или Удружених Сила 
или њеним држављанима. Нормално трајање ва-
жности ових права биће, према томе, сматрано да је 
аутоматски продужено у Мађарској за нов период 
који одг вара периоду искљученом на такав начин 
из рачуна. 

Претходне одредбе коЈе се тичу права у Ма-
ђарској Савезничка и Удружених Сила и њихових 
држављан,а примењива^ се на исти начин на права 
Мађарске и њених држављана на териториј ама Са-
везничшх и Удружених Сила. Међутим, ништа У 
тим одредбама неће дати Мађарској или њеним др-
жава анима право на повољнији режим на тери-
торији једне од Савезничка или Удружених Сила 
од онога кода1 та Сила даје у сличним случајевима ма 
којој од Удружених Нација или њеним државља-
ни^.; Мађарска исто тако неће бити обавезна на 
основу ових одредаба дати једној од Савезничких 
или Удружених Сила или њеним држављшима по-
вољнији режим од оног КОЈИ се даје М-ађарској 
или њеним држављанима на територији те Силе по 
предметима на које се односе претходне одред-бе. 

5) Трећа ли цл настањена на територији ма моје 
Савезничке или Удружене Силе или Мађарске, коЈа 
су пре ступања на снзгу озог Уговора бона фиде 
стекла права индустрије, књижевне ил,и уметничке 
својине, коЈа се косе са правима васпостављеним на 
основу дела А овог Прилога или са правима стече-
ним на основу приоритета датог им овим одредбама, 
ши која су бона фиде произвела, објавила, репро-
думовала!, корис тила или продала предмет ових 
права, бсгће свлашћена да и даље врше права сте-
чена бона фиде и да наставе или поново започну 
производњу, објављивање, репродукциЈу, к,оришћење 
или продају моје су предузеле бона фиде, не изла-
жући се прогонима због повреде права. У Мађар-
ској ће ова дозвола имати облик лиценце, без права 
искључив ости, која ће ге давати под условима који 
ће- се- утврдити узајамним споразумом зшглгереео-
в.аних страна, или, у случају да се споразум не по-
стигне, од стране Комисије- за' мирење, установљене 
на основу чла--Ја 36- овог Уговор-а. Међутим^ на терш-
торнјн- сваке од Савезн.ички^ или Удружени.х Сил,а 
тре^ . л^ца. бсна фчде користиће се истом заштитом. 
коЈу уошш^у у сличним случајевима- трећа ли ца бона 
фиде чија се правз' косе са правима држављана-
д^лпш (Тасев НИЧИЈИХ, и Удруженим Смака 

с) Каждой» Ш' Союзные и Соедщшшых. Держав-, 
и ее гражданам, должен быть предоставлен-, срош в* 
один год со дна вступления! в силу настоящего* До-
говора, в течение которого они могут возбуждать 
дело в Венгрии против- тех физических или юридаг 
чееких лиц> в. отношении которых утверждается,, 
что онм< незаконно нарушили» их права щр&ташдеыг-
ной, литературной) или художественной, собствен-
ности между датой возникновения войны и дашой 
вступления, в силу настоящего Договора. 

2. Период с момента возникновения войны др 
истечения 18 месяцев после вступления в силу на-
стоящего Договора должен быть исключен при ис-
числении срока, в течение которого патент должен 
был быть осуществлен или рисунок или товарный 
знак — использовав 

3. Период, с , момента возникновения войты; дэ 
дня вступления в силу настоящего1 Доповора* должен, 
бышь исключен из- нормального срока, прав промы-
шленной, литературной и художественной собствен-
ности, которые имели силу в Венгрии к моменту воз-
никновения войны, или которые признаны» или уста-
новлены на основании части А настоящей© Прило-
жения и которые принадлежат любой из- Союзных 
и Соединенных Держав или ее гражданам. Поэтому 
нормальная продолжительность таких прав должна 
считаться автоматически продленной в Венгрии на 
дальнейший срок, соответствующий, исключенному 
таким, образом! периоду. 

4. Предшествующие положения, касающиеся 
прав в- Венгрии Союзных и Соединенных Держзз и 
их граждан, должны равным образом применяться 
в отношении' прав- Венгрии и ее граждан на террито-
риях Союзных и Соединенных Держав, Однако* ни«чк 
то в этих положениях не дает Венгрии или ее граж-
данам права- на более благоприятный, режим н» тер*-
ритории какой-либо из Союзных и Соедишеянык 
Держав, чем тот, который предоставляется в по» 
добыых случаях этой Державой кашой-либо^ другой 
из Объединенных Наций или- ее гражданам. Венгрия 
не будет такжа обязана на основании этих поло-
жений предоставлять любой из Союзных и Соеди-
ненных Держав или ее гражданам более благоприя-
тный режим, чем тот, которым пользуются на тер-
ритории этой Державы Венгрия или ее граждане 
в вопросах, предусмотренных в предшествующих 
положениях. 

5. Третьим лицам на территориях любой из Со-
юзних и Соединенных Держав или Венгрии, кото-
рые до дня вступления в силу настоящего Договора 
добросовестно приобрели права на промышленную, 
литературную или художественную собственность, 
находящиеся в противоречии с правами, восстанов*-
леиными на основании части А настоящего Прило-
жения^ или в противоречии с правами, приобретен-
ными на. основании приоритета в силу этого же При-
ложения, или которые добросовестно изготовили, 
опубликовали, воспроизвели, использовали или про-
дали предмет, к которому относятся эти. права, бу-
дет разрешено, без всякой ответственности за нару-
шение, продолжать осуществлять такие права и 
продолжать или возобновить такое изготовление,, 
публикацию, репродукцию, использование или про-
дажу, которые были добросовестно приобретены или 
начаты. В Венгрии такое разрешение будет носить 
форму неисключительной лицензии, предоставляе-
мой на условия» по- взаимному соглашению сторон, 
а при отсутствии, соглашения! — на условиях, уста-
навливаемые* Согласительной К о м и с с и й учреж-
денной» на» основание статьи. 36 настоящею Договора. 
О^ршш; н а территории каждай из Союзных и Съ-
е душенных Держа»* добросговедпшые третьи лиц^ бу-
дут пользоваться такой, защитой, какал. предост.ав-
ляеяся! п$да* анщщцичдада, обстоятельствах* дрбросо-
в т ш ы т иреръмт л д а м „ щ?а&а щэдэдых наххщ^гся, в 
противоречим с правами граждан других СЪю<*ных 
и Соединенных Держав. 
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6) Ниједна одредба дела А овог Прилога неће се 
тумачити као да даЈе Мађарској или њеним држав-
љанима на тер,иторији ма које Савезничке или Удру-
жене Силе право на патенте или на моделе за неко-
ришћавање за оне проналаске односно ма ког арти-" 
кла изричито назначеног у Крило гу III овог Уговора, 
а који еу учињени или о којима су поднете пријаве 
За (регистрацију од стране (Мађарске или неког њеног 
држављанина у Мађарској или на територији неке 
друге осовинске силе или на територији коју су 
окупирале осовинске оружане снаге, у време када 
се територија о којој је реч налазила под контро-
лом оружаних снага или власти осовинских сила. 

7) Мађарска ће исто тако проширити дејство 
претходних одредаба овог Прилога на Француску 
и друге Уједињене Нације које нису Савезничке или 
Удружене Силе а чији су дипломатски односи са 
Мађарском били прекинути за време рата и које ће 
ое обавезати да ће Мађарској дати преимућства ко-
ја она има из речених одредаба. 

8) Ниједна одредба дела А овог Прелога неће 
се сматрати да се коси са члановима 26, 29 и 31 
овог Уговора. 

Б. Осигурање 
1) Оа ,изузетком ограничења која се примењују 

на осигураваоце уопште, неће се чинити никакве 
сметње осигураваоцима држављанима Уједињених 
Нација у погледу ваопостављања њихових ранијих 
портфеља. 

2) Ако осигурам алан држављанин једне од Ује-
дињених Нација жели да обнови своју професио-
налну делатност у Мађарској и ако се вредност га-
рантних депозита или резерви, који се траже у Ма-
ђарској од осигураваЈућих предузећа за њихову де-
латност, смањила услед губитка или пада вредности 
хартија од вредности из којих су се ови депозити 
и резерве састојали, мађарска влада обавезује се да 
ће сматрати у току осамнаест месеци као да остатак 
ових хартија потпуно одговара законским пропи-
сима о депозитима и резервама. 

ПРИЛОГ V 
УГОВОРИ, З А С Т А Р Е Л О Ј И ТРГОВАЧКЕ 

ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 

А, Уговори 
1) Изузев случајеве ниже наведене у тачкама 

2 и З, сваки уговор за чије је извршење било по-
требно општење између страна коЈе су постале не-
пријатељи у смислу дела Г овог Прилога, сматраће 
се раскинутим од времена кад је Једна страна по-
стала непријатељ. Међутим, овај раскид сматраће се 
да не спречава примену одредаба члаша 31 овог Уго-
вора; он, и^го^тако, неће ослободити ниједну уго-
ворну страну обавезе да врати суме примљене на 
име аванса или аконтације за које заинтересована 
страна није дала противуслугу. 

2) Без обзира на одредбе гориле тачке 1, одр-ед-
бе ма ког уговора које ће се моћи издвојити, а за 
чије извршење није било погребно општење међу 
странама које су портале непријатељи у смагслу дела 
Г овог Прилога, неће бити раскинуле и остаће на 
снази, без штете по права наведена у члану 29 ово г̂ 
Уговора. Ако се одредбе неког уговора не могу ИЗ-
ДВОЈИТИ на тај начин, сматраће се да је уговор у 
целости раскинут. Горње одредбе важиће под резер-
вом примена домаћих закона, уредаба и наредаба 

6 Ничто в части А настоящего Приложения не 
должно толковаться как дающее Венгрии или ее 
гражданам право на какой-либо патент или образец 
на территории какой-либо из Союзных и Соединен-
ных Держав в отношении изобретений, относящихся 
к любому предмету, поименованному в Приложении 
Ш к настоящему Договору, которые были сделаны 
или в отношении которых заявки были зарегистри-
рованы Венгрией или любым из ее граждан в Вен-
грии, или на территории любой из держав оси, или 
на территории, которая была оккупирована воору-
женными силами держав оси, в течение периода 
времени, когда данная территория находилась под 
контролем вооруженных сил или властей держав 
оси. 

7. Венгрия равным образом распространит дей-
ствие предыдущих положений настояы|его Прило-
жения на Францию и другие неявляющиеся Союз-
ными или Соединенными Державами Объединенные 
Нации, дипломатические отношения которых с Вен-
грией были порваны во время войны и которые обя-
зуются предоставить Венгрии преимущества, предо-
ставляемые Венгрии этими же положениями. 

8. Ничто в части А настоящего Приложения не 
будет пониматься как противоречащее статьям 26, 
29 и 31 настоящего Договора. 

В. Страховое дело. 
1. Никакие препятствия, кроме тех, которые во-

обще устанавливаются в отношении страховщиков, 
не должны ставиться к возобновлению страховщи-
ками, являющимися гражданами Объединенных На-
ций, их бывших деловых портфелей. 

2. Если страховщик из числа граждан любой из 
Объединенных Наций желает возобновить свою 
профессиональную деятельность в Венгрии и если 
будет установлено, что стоимость гарантийных депо-
зитов или резервных фондов, требующихся в ка-
честве условия для ведения дела в Венгрии, умень-
шилась вследствие потери или обесценения ценных 
бумаг, из которых состояли эти депозиты или ре-
зервные фонды, Правительство Венгрии обязуется 
считать в течение 18 месяцев такие ценные бумаги, 
которые сохранились, удовлетворяющими предпи-
саниям закона в отношении депозитов и резервных 
фондов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ V. 
Контракты, сроки давности и ценные бумаги. 

А. Контракты. 
1. Всякий контракт, который для своего* выпол-

нения требовал установления сношений между лю-
быми из его сторон, ставшими врагами, как это опре-
делено в части Б настоящего Приложения, должен, 
при условии соблюдения исключений, изложенных 
в пунктах 2 и 3 ниже, считаться ^расторгнутым с то-
го времени, когда любые из его сторон стали врага-
ми. Такое расторжение, однако, не затрагивает по-
ложений статьи 31 настоящего Договора, и оно не 
должно освобождать ту или иную сторону контрак-
та от обязательства вернуть суммы, полученные в 
качества авансов или частичных платежей, в отно-
шении которых такая сторона ничего не сделала 
взамен. 

2. Несмотря на положения пункта 1 выше, не 
подлежат расторжению и, без ущерба для прав, из-
ложенных в статье 29 настоящего Договора, остаю-
тся в силе такия части любого контракта, которые 
огдвяимы и не требовали для своего исполнения уста-
нювиняижя сношений между любыми из его сторон, 
ставшими врагами, как это определено в части В на-
стоящего Приложения. Если положения того или 
иного контракта не могут быть таким образом отде-
лены, контракт должен считаться полностью ра-
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коЈе изда м-а која Савезничка или Удружена Сила 
под ЧИЈУ надлежност пада уговор или ма која уго-
ворна страна, као и под резервом одредаба уговора. 

3) Ниједна одредба дела А овог Прилога неће 
се сматрати да ништи трансакције пуноправно извр-
шене сходно неком уго-вору закљученом између не-
пријатеља ако су ове трансакциЈе извршене с одо-
брењем владе једне од Савезничких или Удружених 
Сила 

4) Без обзира на горње одредбе, уговори о оси-
гурању и реосигурању биће предмет посебних кон-
венција између владе заинтересоване Савезничке или 
Удружене Силе и мађарске владе. 

Б. Застарелог 
1) Сви рокови застарелости или ограничења 

права покретања или настављања судског поступка 
или права предузиман^ мера обезбеђења у правним 
односима који се тичу лица или имовине а супрот-
стављају држављане Уједињених Нација и мађарске 
држављане КОЈИ, услед ратног стања, нсгсу могли по-
кренути или набавити судски поступак или извршити 
потребне формалност за обезбеђење СВОЈИХ пра,ва, 
без обзира да ли су ти рокови почели да теку пре 
или после почетка рата, сматраће се као да су обу-
стављеки, за време трајања рата, с Једне стране на 
мађарској територији и с друге стране на терито-
рији оних Уједињених Нација које, на бази (реципро-
цитета, дају Мађарској права да се користи одред-
бама ове тачке Ови рокови почеће поново тећи" од 
ступања на снагу овог Уговора Одредбе ове тачке 
прошењиваће се на рокове одређене за депоновање 
купона камата или дивиденда или за подношење, у 
циљу наплате, хартија од вредности коЈе су извучене 
или подлежу исплати ггз ма ког другог разлога. 

2) Кад су, због неизвршења неке радње ити због 
пропуштања ма какве формалности за време рата, 
биле предузете извршне мере на мађарској тери-
торији на штету неко-г држављанина Једне од Ује-
дињених Нација, мађарска влада вас-поставиће по-
вређена права. Ако васпостављање тих права буде 
немогућно гали би било неправично, мађарска влада 
учиниће потребно како би заинтересоване) лице до-
било накнаду која би у даном случају била праве-
дна и правична. 

В. Трговачке хартије од вредности 
1) У односима међу неп,оиЈател^има ниједна тр-

говачка хартија од вредности издата пре рата неће 
се сматрати да Је престала да важи само зато ипо 
није поднета на прихват или наплату у предви-
ђеним роковима, или што издавалац или индосант 
нису у тим роковима били извештени да хартија 
о којој се ради1 није била прихваћена или плаћена, или 
што није била протестована у тим роковима, или, 
пак, што је пропуштена ма каква формалност за 
време рата. 

2) Кад је рок, у ком је нека трговачка хартија 
од вредности морала бити поднета иа прихват или 
наплату, или у ком Је требало известити издаваоца 

.или индосанта о неприхватању или неплаћању, или у 
ком је хартију требало протестовати, истекао за време 
рата а страна која Је била дужна поднети или про-
тестошти ХАРТИЈУ ИЛИ ИЗВЕСТИТИ о ^прихватању 
или неплаћању, пропустила да то учини за време 
рата, биће дат рок од најмање три месеца по сту-
пању на снагу овог Уговора, у ком ће бити могућно 

сторгнутым. Вышеизложенное имеет силу при усло-
вии применения внутренних законов, распоряжений 
или правил, изданных любой из Союзных и Соеди-
нсаных Держав, имеющих юрисдикцию в отношении 
контракта или в отношении любой из его сторон, а 
также будет подчиняться условиям контракта. 

3. Ничто в части А настоящего Приложения не 
должно рассматриваться как аннулирующее сдел-
ки, законно осуществленных в соответствии с кон-
трактом между врагами, если они осуществлены с 
разрешения Правительства любой из Союзных и Со-
единенных Держав. 

4. Несмотря на вышеприведенные положения, 
контракты по страхованию и перестрахованию бу-
дут подчиняться отдельным соглашениями между 
Правительством заинтересованной Союзной или Со-
единной Вержавы и Правительством Венгрии. 

B. Сроки давности. 
1. Все сроки давности или сроки ограничения 

права па иск или права принимать охраните ?ьные 
меры в отношениях, касающихся лиц или собствен-
ности и затрагивающих граждан Объединенных 
Наций и венгерских граждан, которые в силу состоя-
ния войны не могли предъявить иска или выпол-
нить форма л ьностей, необходимых для обеспечения 
своих прав, независимо от того, началось ли течение 
этих сроков до или после возникновения войны, бу-
дут считаться приостановленными на время войны 
на территории Венгрии, с одной стороны, и на тер-
ритории тех из Объединенных Наций, которые пре-
доставляют Венгрии на началах взаимности преи-
мущества, предусматриваемые положениями несто-
ящего пункта, — с другой. Течение приостановлен-
ных сроков давности возобновится со дня вступле-
ния в силу настоящего Договора. Положения на-
стоящего пункта будут применимы в отношении 
сроков, установленных для предъявления процент-
ных купонов или купонов на'дивиденд или для 
предъявления к оплате ценных бумаг, вышедших в 
тираж или подлежащих оплате на канем-либо дру-
гом основании. 

2 В тех случаях, когда вследствие невыполне-
ния какого-либо акта или какой-либо формальности 
во время войны были приняты исполнительные 
меры на венгерской территории в ущерб тому или 
иному грахданину любой из Объединенных Наппй, 
Правительство Венгрии восстановит права, которым 
был нанесен ущерб. Если такое восстановление 
является несправедливым или невозможным, I пра-
вительство Венгрии примет меры к тому, чтобы 
гражданину Объединенных Наций было предостав-
лено таксе пособие, которое может оказаться спра-
ведливым при этих обстоятельствах. 
I 

C. Ценные бумаги. 
1. В отношениях между врагами ни одна цен-

ная бумага, состав ленная до войны, не будет рас-
сматриваться как утратившая силу только потому, 
что эта бумага не была в установленные сроки 
предъявлена для акцепта или оплаты, или не было 
сделано уведомление составителю, или лицу, учи-
нившему передаточную надпись, об отказе от ак-
цепта или платежа, или она не была опротестова-
на, или же потому, что не была выполнена какая-
либо формальность во время войны. 

2. В тех случаях, когда срок, установленный для 
того, чтобы ценная бумага была предъявлена для 
акцента или оплаты, или срок, в который уведомле-
ние об отказе от акцепта или платежа должно было 
быть сделано составителю или лицу, учинившему 
передаточную надпись, или в течение которого до-
кумент должен был быть опротестован, истек во 
время войны, а сторона, которая должна была 
предъявить или опротестовать документ или уведо-
мить об отказе от акцепта или платежа, не сделала 
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поднету или протестовати хартију о којој је реч или 
известити о ^прихватању или неплаћању. 

3) \ко се неко лице, или пре или з а време 
рата, обавезало на исплату трговачке хартије од 
вредности на основу обавезе КОЈУ Је према њему 
преузело неко друго лице које је доцније постало 
непријатељ, ово потоње биће дужно да и поред из-
бијања рата гарантује првом накнаду за последице 
'произашле из те обавезе. 

Г. Нарочите одредбе 
1) За сврхе овог Прилога физичка или правна 

лица сматраће се да су - постала непријатељи од 
дана када је свака трговина међу њима постала не-
законита према одредбама закона, уредаба и наре-
даба, који су важили за та лица или уговоре. 

2) С обзиром на правни систем Сједињених Аме-
ричких Држава, одредбе овог Прилога неће се при-
мењивати на односе између Сједињених Америчких 
Држава и Мађарске. 

ПРИЛОГ VI 
ПРЕСУДЕ 

Мађарска влада предузеће потребне мере да 
омогуће др^ављанима ма које од Уједињених На-
ција да покрену пред надлежним мађарским власти-
ма у ма које време у року од годину дана од сту-
пања на снагу овог уговора, поступак з а ревизију 
ма које пресуде неког мађарског суда донете између 
10 априла 1941 године И дана ступања на снагу 
овог Уговора у ма којој т р н и ц и у којој државља-
нин једне од Уједињених Нација није био у могу-
ћности да изложи СВОЈУ ствар иа задовољавајући на-
чин, било као тужилац, било као тужени. Мађарска 
влада предузеће потребне мере како би, кад је неки 
држављанин Једне од Уједињених Нација претрпео 
штету услед овакве пресуде, он био враћен У поло-
жај у коме се налазио пре но што је пресуда до-
нела, или добио накнаду која би у даном случају 
била праведна и прав-ична. Израз „држављани Ује-
дињених Нација" обухвата друштва или удружења 
организована или основана саобразно законима ма 
ко^е од Уједињених Нација. 

У потврду чега потписани Опуномоћеници ста-
вили су своје потписе и печате на оваЈ Уговор. 

Сачињено у Паризу дана десетог фебруара хи-
љаду девет стотина четрдесет и седме године на ру-
ском, енглеском, француском и мађарском језику. 

За Савез Совјетских Социјалист,ичких Република: 

в. м о л о т о в 
А. БОГОМОЛОВ 

З , Уједињену Краљевину Велике Британије и 
Северне Ирске 

ЕРНЕСТ БЕБИН 
ДАО КУПЕР 

З а вједињеке Америчке Државе: 
ЏЕМС Ф. БЕРНС 

ЏЕФЕРСОН КЕФЕРИ 

За Аустралију: 
ЦОН А. БИЗЛИ „ 

этого во время войны, ей будет предоставлен срок 
не менее трех месяцев, считая со дня вступления в 
силу настоящего Договора, в течение которого может 
быть сделано предъявление, уведомление об отказе 
от акцепта или платежа или опротестование. 

3 Если какое-либо лицо до или во время вой-
ны вступило в обязательство по какой-либо ценной 
бумаге в связи с обязательством, выданным ему ли-
цом, ставшим в дальнейшем врагом, то последнее 
остается обязанным предоставить первому возмеще-
ние в отношении этого обязательства, независимо 
от возникновения войны, 

Б. Особые постановления. 

1. Для целей настоящего Приложения физичес-
кие или юридические лица будут рассматриваться 
как враги с того дня, когда торговля между ними 
стала незаконной на основании законов, распоря-
жений или правил, действию которых такие лица 
или контракты подлежали. 

2. Принимая во внимание особенности правовой 
системы Соединенных Штатов Америки, постанов-
ления настоящего Приложения не будут приме-
няться в отношении между Соединенными Шта-
тами Америки и Венгрией. 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI. 
Судебные решения. 

Правительство Венгрии предпримет необходи-
мые меры для того, чтобы дать гражданам любой 
из Объединенных Наций возможность в любое вре-
мя в течение одного года со дня вступления в си-
лу нестоящего Договора передатъ соответствующим 
венгерским властям для пересмотра любое судебное 
решение, вынесенное венгерским судом между 10 
апреля 1941 года и днем вступления в силу настоя-
щего договора при любом судебном разбирательстве, 
в котором гражданин Объединенных Наций не смог 
в достаточной мере изложить свое дело в качестве 
истца или ответчика. .Правительство Венгрии долж-
но предусмотреть, чтобы в тех случаях, когда граж-
данин Объединенных Наций потерпел ущерб в силу 
любого такого судебного решения, он был бы вос-
становлен в том положении, в котором он находил-
ся до вынесения этого судебного решения, или что-
бы ему было предоставлено такое пособие, которое 
может оказаться справедливым при этих обстоя-
тельствах. Вырагхение „граждане Объединенных 
Наций" включает корпорации или ассоциации, ор-
ганизованные или учрежденные на основании за-
конов любой из Объединенных Наций. 

В удостворение чего нижеподписавшиеся Пол-
номочные Представители подписали настоящий До-
говор и приложили к нему свои печати. 

Совршено в Париже на руском, английском, 
французском и венгерском языках, февраля деся-
того дня тысяча девятьсот сорок седьмого года. 

За Союз Советских Социалистических Респу-
блик: 

В. МОЛОТОВ 
А. БОГОМОЛОВ 

За Соединенное Королевство Великобритании У 
Северной Ирландии: 

ЭРНЕСТ БЕВИН 
ДАФ© КУПЕР 

За Соединенные Штаты Америки: 
ДЖЕЙМС Ф. БИРНС 
ДЖЕФФЕРСОН КЭФФЕРИ 

За Австралию: 
ДЖОН А. БИЗЛИ 
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За Белоруску Совјетску Социјалистичку Републику: 

К, КИСЕЉЕВ 
За Канаду: 

ЖОРЖ П, ВАЊЕ 
За Чехословачку: 
ЈАН МАСАРИК 
В. КЛЕМЕНТИС 

З а И Н Д И Ј У : 
САМЈУЕЛ РАНГ АНАДХАМ 

За Нови Зеланд: 
В. Д. Џ ОР ДАН 

За Украјинску Совјетску Социјалистичку 
Републику: 
И. СЕЊИН 

За Јужноафричку Унију: 
У, Џ. ПАРМИНТЕР 

За Федеративну Народну Републику Југославију: 

СТАНОЈЕ СИМИЋ 
РОДОЉУБ ЧОЛАКОВИЋ 

ПАВЛЕ ГРЕГОРИЋ 
За Мађ,а,рску: 

ЂЕНЂЕШИ ЈАНОШ 

За Белорусскую Советскую Социалистическую 
Республику: 

К. КИСЕЛЕВ 
За Кансду: 

Ы С Г Ж П. ВАНЬЕ 
За Чехссчовакию: 

Ш М/САГИК 
В. КЛЕМЕНТИС 

За Иидгто: 
САМЮЭЛЬ РАНГ АНАДХАР.1 

За Новую Зеландию: 
В. Д. ДЖОРДАН 

За Укр аинспую Советскую Социалистическую 
Республику: 

И. СЕКИП 
За Южно-Африканский Союз: 

У. ДЖ. КАГМШ1ТЕР 
За Федеративную Народную Геспублику 

Югославии: 
СТАНСЕ ГНМИЧ 
ГС ДО ЛЮБ ЧОЛАКОВИЧ 
ГГЕГСГИЧ 

За Венгрию: 
ДЬЕНДЬЕШИ ЯНОШ 

Члан 2 
Овај Уговор ступа на сна-гу са испуњавањем услова из чл. 42 самог Уговора. 

23 августа 1947 године 
Б е о г р а д 

Президијум Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије 
Секретар , Претседник , 

Миле Перуничић, с. р, др Иван Рибар, с, р, 

524 
На основу члана 7 Уредбе о Фонду (руководства 

предузећа (Фонд руководства) и Централном фонду 
предузећа (Централни фонд) државних рударских 
-и индустриских предузећа савезног и републиканскоп 
значаја и 1-л. 1 Решења о олштем постотку планске 
добити, погоцима надпланске добити и постотку 
добити за 1916 годину КОЈИ ће предузећа уплаћи-
вати у Фонд руководства, доносим 

% 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОСЕЧНОМ ПОСТОТКУ ПЛАНСКЕ ДОБИТИ 
ЗА ФОНД РУКОВОДСТВА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДУ-
БИНСКО БУШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА 

ФНРЈ КОЈИ ИЗНОСИ 2,55% 

1) Просечни постотак планске добити за Фонд 
руководства предузећа за дубинско бушење Мини-
старства рударства ФНРЈ износи 2,55%. 

2) Ово решење ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФедератиЕне Народне 
Републике Југославије", а примењива1^ се од 1 
априла 1947 године 

К. бр, 132 
21 августа 1947 године 

Београд 
Претседник 

Савезне планске комисије, 
Андреа Хебранг, с. р. 

525 
На основу члана 3 Уредбе о утврђивању добити 

рударских и ииду стрнеких предузећа доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОСЕЧНОЈ СТОПИ ДОБИТИ ЗА ДУБИНСКО 

БУШЕЊЕ КОЈА ИЗНОСИ 11,5% 
1) Просечна стоп,, добити за дубинско бушење 

износи 11,5%. 
2) Ово решење ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије", а примењиваће се од 1 
априла 1947 године. 

К. бр 131 
21 августа 1947 године 

Београд 
Претседник 

Савезне планске комисију 
Андрија Хебранг, с. р. 

Президијум Народне скупштине ФНРЈ, по извр-
шеном сравњењу са изворним текстом, установио је 
да се у тексту Укааа о одликовању бр. 432, у бр. 70 
„Службеног листа ФНРЈ" од 22 августа 1947 године, 
поткрала ниже наведена грешка и даје следећу 

И С П Р А В К У 
У УКАЗУ О ОДЛИКОВАЊУ БР. 432 

На страни 936, у Указу о одликовању, број 432, 
наслов у последњем пасусу, уместо: „Орденом за-
слуге за народ" треба да гласи: „Медаљом заслуге 
за народ''. 

0 . бр. 1453. — Из Президијума Народне скуп-
штине ФНРЈ, 26 августа 1947 године. 
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о д л и к о в а л а 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југослвије 

на основу'члана 2 става 2 Закона о орденима и 
Медаљама одобрава Одлуку Штаба I армије пов. 
'Ор. 360 од 28 маја 1945 године 

којом се за показану храброст одликују борци и 
руководиоца орегштабских јединица 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Жигић Ј, П Г Ј Р К О ; 
поручници: Матић Ж. Милутин и Вир ант И. 

Иван; 
потпоручник ШирОик М Ђулага; 

\ ст. водник Видовић Милу тк;:; 1 

поручници: Дрл^ача Симо и Делић М. Хасан; 
ном. комесара Чичгћ Е, Милош; 
с̂т. водник Марчета И. Дмитар; 

водник Тарбук И. Бранко; 
,капетан Јовичић Д. Драгољуб; 
поручници: Поповић Р. Милош, Петковић" 'М^ 

Нићифор, Војиновић Р. Раде и Шоловић Ј. Сава; 
потпоручник Бошковић Ј. Тодор; 
ст. водник Рајић М/ Митар; 
интендант Дрљача С, Душан; 
десетар Петровић Р. Светислав; 
заставник Боревић П, Никола; 
ст. водник Михаиловић Ј, Милан; 
(мл. водник Рајшић Л, Раде; 
десетар Томашевић Р. Драгољуб; 
ст. водник Стојнић Л. Миг ко; 
поручник Матовић Л. Иван; 
водник Самарџија Л, Ристо; 
поручник Клајић М Душан; 
борац Милошевић Д. Милан; 
водник Недељковић С. Боривоје; 
ст. водник Сајфрид Ф. Макс; 
мајори: Стојададовић В. Срећко, Шуман И, Кар-

ло и Борота С. Стево, 
капетан Шајпиовкћ М, Ђуро; 
поручници- Вуковић П. Алекса и Павлица Л. Пе-

тар; 
потпоручници: Табановић Ђ, Душан, Цвркаљ Р, 

Стево, Сракић Ј Момчило и Босновић Ј, Душан; 
поручник Топић Н. Душан; 
"потпоручнкк Ћулибрк М. Душан; 
водник Авдагић А. Садчк; 
потпору"пик Булат П. Драган; 
водник Бр гс Ђ ич С. Доге: 
поручник Видојевић Г Ђуро; 
ст, водници' Медић М Мустафа и Дамјановић 

Ђ Мирко; ' 
заставник Медић Р. Ђуро; 
потпоручник Миленковић С. ,Љубомир; 
заставници: Пајевић Ј. Душан ,и Поповић Р, 

Ђуро; 
потпоручник Раонић М. Петар; 
поручници: Судар Ј. Ђурадур и Тијанић Ђ. 

Живко; 
ст. водник Угрица Т. Милан; 
заставник Ајетовић М. Ђидо; 
-ст. водник Бацта Б. Раде; 

%борци: Вишекруна Д, Петар и Јовановић Љ\ 
Ика; 

заставник Крањац Т. Иван; 
водник Косић Н, Јово; 
ст. водник Масникоса Душан; 
поручници: Младеновић Р. Милутин и Нововић' 

Р. Милутин; 
ст. водник Павковић Г. Владо; 
заставник Поповић Р. Стево; 
борац Радошевић М. Тошо; 
потпора^ик Ребески Степан; 

ст. водник Рок А. 'Јозо; 
заставник Торбица ;Мк Дане; 
водник Мандић С, Лазо; 
борац Павловић Ж. Илија; 
поручник Ку кр ић Б. Владо; 
ст. водник Ераковић И. Владо; 
заставници: Пофук Г. Иван и Мркић Ј, Марко; , 
ст. водници: Баста Ђ. Симо и Кнежевић Н. Божо;' 
заставник Ђаковић П, Милош; 
потпоручник Мартиновић Ј. Саво; 
ст. водници: Копања С. Бошко, Пиперац П. Ш -

ро, Ожеговић С. Стево, Нејић М. Никола, Жури'8 
К, Јово и Крајч,ино/вић1 В. Млађен; 

поручник Томашевић Н. Јован; 
ст. водник Хрњак Ј. Душан; 
потпоручник Ђурановић М. Милош; 

- водник Радојко Л, Ђурађ; 
заставник Ковачевић Н. Божо; 
ст. водници: Радојко С. Душан, Стојковић Се 

Драгољуб, Сантрач Н. Љубо и Ковачевић ,Ђ. Нин 
кола; 

заставник Радановић И, Миладин; 
ст. водници: Стојковић Т. Никола, Кецман С,-

Милан и Губеринић И. Драго; 
мл. водни,к Пећанац П. Драган; 

1 , интендант бат. Кегаљ Ј. Анте; 
! поручник Ајдуковић И. Чедомир; 

водник вода Зорић С. Гојко; 
магационер Маричић И, Стево; 
потпоручник Јерковић М. Иван; 
водник Опачић Р. Драган; 
заставник Шкугор Н, Јозо; 
десетар Дробац Мирко; 
водник Бурсаћ М. Слободан; 
капетан Цвијановић С, Вг 'з ; 
потпоручник Кеча М. Стојан; 
поручник Милошевић Л. Новица; 
ст. водник Голић М. Светозар. ; 
поручници: Хусетовић X. Хусеин и Рупчић М, 

'Стипе; 
потпоручник Дрљача М. Богдан; 
капетан Боговић Б. Војин; 
поручник Медић П. Дара; 
потпоручник Штимоц М, Ђурђа; 
болничарка Поповић Л, Јулка; 
(потпоручник Мицић М. Мица; 
-капетан Дајић Б. Мица; . 
поручник Морсжин Н. Марјгп; 
заставник Ристић Светислав; 
ст. водник Пећанац Марија; 
потпоручник Пајевић Милена; 
капетан Поповић Пера; 
поручник ^Јзлић Саво; 
по поручници: Хајдуковић И. Срђан и Рупић И, 

Ши:,:.-
поручници: Газивода Д. Петар, Михаиловић М. 

Миливоје, Р а д о в а н о в М, Милентије и Живановић' 
И. Арса, 

потпоручинци. Ожсгогпћ П, Владимир, Ђуровић 
М. Радован, Хгбулин Л, Бранко, Дедовић В. Богић 
и Ђуровић М Крсто; 

поручници: Мајковић Т. Манојло и Ивковић Р. 
Бориша; 

заставник Никић Р. Богдан; 
потпоручник Орландић Ј. Марко; 
заставник Ћира ЈБ. Стојан; 
ст. водници: Буква Н, Бошко и Латиновић Л, 

Милан; 
иотшоручник Грубишић К. Марјан; 
поручници: Дракулић Д. Нане и Медић М, Ни-

кола; 
потпоручинци: Јекић С. Периша и Антић С, Ми-

лан; 
ст. водник Ћурчић М. Милан; 
потпоручник Половић Д. Јовица; . , 
водници: Радојевић Ј. Милосав и Драгићевић В. 

Милорад; 
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заставник Штулић Д. З^рка; 
потпору чи ицн: Радаковић М. Мирко и Шакић Н. 

(Мићо; 
поручник Николић Т, Ђерђе; 
ст. водник Косановић С. Бранко; 
поручник Тата-р С Лабуд; 
мл. водник Рдкић Л. Перица; 
ст. водник Маричић М Бранко и Вук лић М. 

Душан; 
лотпоручник Цвитковић Н Илија; 
заставник Рајчевић Ј, Богдан; 
Трнинић Д. Лазар; 
капетан Ђукић В Милан; 
поручник Цвитковић М. Мирко; 
ком. бат. ,̂Лучић Б. Драго; 
Рашета Л. Сара; 
ст. водници: Крунић В. Тихомир и Зорић М. 

Симо; 
мајор Баумгертел Е. Рудолф; 
десетар Рајинац Г. Стеван; 
борац Шипка В. Лазо; 
ст. водник Убио ар ип Ј. Божо; 
Сирочић М. Ђуро; 
ст. водници: Врзић Ђ. Петар, Анчић М. Матјан 

и Делић И. Петар 
заставник Тасић В, Никола; 
капетани: Шћепановић И, Зарије и Настић Т, 

Милан; 
ет. водник Бобић Максим; 
Тенце И. Алберт; 
курир Ненадић К. Благоје; 
потпоручн-ик Вејиновић М. Никола; 
Трифуновић Ј. Миладин; 
поручник Симеуновић Радосав; 
ст. водници: Грубиша П. Милован и Бубало 

Миле; 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Каран Љ. Душан, Дурбаба Ђ. Тодор и Адамо-

вић М. Јован; 
водници: Араповић С. Ибраим и Башић М. Адим; 
борци: Богојевић Душан, Божић Ш. Крсто, Бу-

јагић Д. Жарко и Величковић Д. Добривоје; 
мл. водник Вељковић М. Илија; 
борац Вуковић О. Миливоје; 
заставник Вурдеља М. Сава; 
борац Горановић М. Данило; 
ст. водник Гломазић М. Милорад; 
водници: Трговац М, Светислав и Даворин Ј. 

Влах; 
борци: Дмитровић П. Петар и Ђукић М. Љубо; 
потлоручник Ђорђевић М. Танасија; 
заставник Зековић М. Новак; 
борци: Ивановић М. Жи,вко, Илић Б. Миљко и 

'Јелић В. Драгољуб; 
заставник Јовановић В Михаило; 
борци: Јоцковић С. Момчило, Караклајић С. Ми-

лосав, Коларић М. Александар и Милановић В. Ра-
доје; 

водник Митровић С. Бранко; 
борац Миљаковић М. Станко; 
заставник Николић С. Радивоје; 
борци: Паљевић М. Рашко, Петровић М. Сте-

ван и Петров.ић М. Ђуро; 
заставник Радиновић Т. Никола; 
борци: Радоичић Ј. Милисав и Радосављевић 

Ж. Боривоје; 
заставник Роковић С Миле; 
(поручник Радованова Ч. Чедомир; 
борци: Рајић П. Јоцо и Стевановић С. Ми,ленко; 
мл. во,дник Столчић Ј Иван; 
заставник Стијовић С. Мирко; 
борци: Шћепановић Т Вукосав, Цвешћ Ј. Ра-

дул, Црвењак Ј. Митар и Чонић Н. Александар; 
заставник Фурда Ђ. Виктор; 
борац Томић В. Рајко; 
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заставник Прокић С. Живко; 
борац Петровић Т. Милан; 
борац Петровић Т. Милан; 
водник Сер,гијевић Н, Николај; 
ст. водник Вујановић Милица; 
водник Пеша К. Никола, 
Даг ар и,н Л. Лаш ро; 
ст. водници: БицаЈ Мих0 ило, Жчгић Ј. Ми ран I 

Шершић В Иван; 
поручници: ПаЈић Ј Милан и Варга Ј. Стеван 
десетар Шоштарић А- Валентин; 
вод. болнич, Цибула Ђ Славица; 
ст. водник Јефтикић М Крсто; 
Поповић Крста, 
ст. водник Марић Л Сретко; 
заставник Рађеновић Ј Миле; 
десетари: Јанковић Д. Миодраг, Мравље Ј. Стан-

ко и Марковић Д. Школа; 
заставници: Јовановић М, Милутин и Пухарић К. 

Негослав; 
мл. водник Пауновић Н Милан; 
Радованов^ Ж. Нађан; 
заставник Бубањ Ђ. Драган; 
десетар Тумбас Ђ. Милош; 
мл. водник Залокар Т, А Л О Ј З ; 
капетан Мрђа С. Бранислав; , 
Банић С. Марко; 
заставник Петровић Ђ. Благоје; 
десетара МирЈачић Ђ. Спасоје, С ^ 

Тихомир, Ђорђевић Ј. Ђорго, ГаЈић Р 
Лазаревић Ж Никола и Илић М. Ратко, 

борац Торкер Л. Леополд; 
ст водник Дукић А. Душан; 
заставник Живановић В. Живан; 
борац СтоЈНсављевић Ј. Милан; 
десетар Стојановић О. Добривоје; 
поручник Петровић Д. Дејан; 
ст. водник Турк Ф. Алојз; 

мл водник Манојловић Б. Сретко; 
десетара. Јанковић З, Радомир и Марковић Ж. 

Слободан; 
борци. Поповић Д. Милан, Станојевић А. Ми-

лорад, Фираоновић Ж. Раде и Милић Ј. Добривоје; 
болничарке: Ракић П. Десанка и Лазаревић Ц. 

Драгица; 
ст. водник Видергар Ф Антон; 
борац Радивојевић Н Вукашин; 
заставник Павловић Љ. Милосав; 
борац Со дуић Р. Момчило; 
десетар Стефановић М. Миодраг; 
водник Младеновић С. Живо; 
борац Павловић С, Предраг; 
водник Радичевић М. Чедомир; 
заставник Јелић Р. Владислав; 
десетар Даниловић М. Милан; 
водник Шарац И. Гојко; 
заставник Лазаревић У, Милош; 
Милеуснић М. Манда; 
водник Петановић А. Никола; 
ст. водник Павичић И. Иван; 
водник Хочевар А. Виктор; 
поручник Павличек Ј. Драгослав; 
десетар Спасић М. Душан; 
борац Чикић Ј. Васо; 
заставник Лукић С, Данило? 
ст. водници: Марић М. Предраг и Кершеван Л, 

Дамјан; 
десетари: Ганић Р. Светозар от Бобишац М. 

Грга; 
ст. водник Шкрљ А. Антон; 
Станишић М. Раде; 
болничарка Зекановић К, Тонка; 
мл. водници: Продановић С. Даница и Ракић Т, 

Мара; 
водник Давидовић Б. Милан; 
ст. водник Десанчић Ј. Петра; 
водник Дошен ^ М, Ђука; 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
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ст. водник Поповић Ј. Божо; 
болничарка Ивановић В. Борка; 
ст. водници: Глушац Л, Мара и Даљевић Ј. Бо-

шко; 
заставници: Бу шкулић Т, Славко и Шафић П. 

Љубомир; 
водник Пилиповић С. Миле; 
заставник Херцег И, Милан; 
потпоручници: Кракар Ј. Филомена и Ковачев 

М. Винка; 
ст. водник Лончар Ј. Сокица; 
борац Јаношевић Н. Микица; 
заставник Даљевић Д Цвијета; 
борац Удовичић Н. Иван, 
заставник Пилипогић 11 Милка 
ет. водник Буш ал ић Ј. Јозо; 
водник Новаковић М ^нка; 
борац Остојић М, Јела; 
Видовић Ш, Радмила; 
заставници: Шачић Ј. Даница и Роквић Д. Со-

фија; 
ст. вод1ици: Критичар И. Сава и Тадић Т. Сава; 
заставник Богуновић И, Матија; 
болничарка Пзљак С Марица; 
ст. водници: Муљас С, Даница и Мандић Д. 

Видосава; 
болничарке: Чанковић В. Агенда и Савић М. 

Иванка; 
заставник Коме нар С. Милица; 
болничарке: Ламарић В. Алка и Певић Љ. Д у 

шанка; 
ст. водник АтиСовић С. Ам лија; 
водник Пурета М, Стоја; 
потпоручник Петров Д. Алфонс; 
борац Јанковић Н. Бране; 
Фурчић А, Марија; 
ст. водник Бобан Драгица; 
болничарка Јанковић Анкица;. 
водник Бабић Ђуро; 
заставник Јура,с Ловорка; 
потпоручник Врачаревић Ј. Нада; 
заставник Черчек Стево; 
водник ПсвовиЧ Ј. Никола; 
Брало С. Никола; 
борац Сурутка С. Станко; 
водник Ћосић М Стеван; 
бсграц Узелац С. Миле; 
водници: Ракочевић А. Бранко, Буцек П. Алојз и 

Ма1 дешић А. Миле; 
ст, водници: Бувач М Милош и Малбаша Г. 

Јово; 
борац Јух С. Ангел; 
ст. водник Ласкаш И. Петар; 
водници: Станковић Ј. Бранко и Радоњић Р. 

Михаило; 
ст, водлици: Вранић С. Саво н Кецман С. Јо-

ван, 
водник Драгићевић М. Мир,ко; 
борац Ераковић С. Радован; 
водник Ускоковић Н. Илија; 
заставник Цветковић С. Глиго; 
борци: Јуришић М. Милован, Поропат И, Ан-

тон, Асен П. Ведиповски, Атељевић 15. Рајко, Ко-
латин ов ић С Душан и Ко ставили Т, Саво; 

заставник Бацковић П. Шија; 
водник Зорић Н. Павић; 
борац Ра.шковић О. Васо; 
ст. водник Николић О. Нико; 
водник Ша рак Н, Хајд о; 
ет. водници: Ступар Д, Гојко и Мамузић Т. Мар-

ко; 
ет,водник Грбић С, Пано; 
борац Бурсаћ Ћ, Саио; 
мд. водише Радаковић И. Коста) 
борац Чарапић Г. Добро; 
водник Јож С, Стевом 

борци: Паће В. Јосип, Корбета И, Хуго, Перони 
Ј. Бруно и Шиферија Ј. Љубо; 

водник Дезуани А, Атеро; 
борци: Ковачевић С. Мирко и Мути Ј. Ар,мандо; 
водници: Јанки С, Ђустино и Стошић А, В р а ^ 

ко; 
борац Куљанић Н. Иван; 
ет. водник Шкорић М. Божо; 
водник Допуђа П, Илија; 
ст. водник Ландуш А. Љубо; 
водници: Радић Л, Стево и Идризбеговић Ђ, 

Але; 
ет. водник Милошевић Н. Данс; 
водници: Томчић Н. Риста, Радуловић Н. Божо, 

Лебовић С. Анте и Бањгглаза Н. Душан; 
ст. водник Мађар Ђ. Велимир; 
водник Бег И. Фрањо; 
ст водник Тувић С. Светозар; 
мл. водник Пејовић Драго; 
водници: Ненадовић Благоје, Дсјиновић Р. Б,ран-

ко и Праштало И Раде; 
ст. водници: Борчић Т. Мите, Брзозећки И. 

Стево и Гајић Т, Лазе; 
мл. водник Вранеш М. П гар; 
за-ставник Матић М. Ми-че:, 
бчрлц Брајевић Н. Миодраг; 
заставник Катич,ић Ј. Мг^-а; 
Витас М. Јага; 
сг. водник Павкеплћ М. Душен; 
водник БОЈ! одић Ј. Миле; 
ст. водник Волта Д Лазо; 
Штулић Н, Мићо; 
водници: Кучгниа И, Милан и Шимунић Н. Јо-

сип; 
ст. водници: Бокан П. Миле, Баук Лука, Пилић 

Л, Томо и ВуЈинсвић Ђ. Петар; 
водник Кандић И, Велимир; 
борац Видовић Ј. Франка; 
ст. водник Богдан Т. Томислав; 
поручник Јовичић С. Стеван; 
пот поручник Пер асић П. Миленко; 
заставник Нешковић Д. Иван; 
поручници: Ракочевић Ј. Драгоје и Раковић Р. 

Ћазим; 
пст поручник Вице Ј. Петар; 
заставници: Бенц С. Драгутин и Стошић М, 

Фрзњо; 
водник Ивковић Ђ. Душан; 
ст. водник Даковић Мишо; 
заставник Аџић Ј. Љубица; 
ст. водник Митровић Ј. Јока; 
ст. водник Дубајић К. Никола; 
заставник Бајић Р. Никола; 
водници: Камхи А. Марио и Шупе А. Милка; 
поручник Милутиновић Ј. Василије; 
мл. водник Мш^драговић Г. Јово; 
водник Марјан С. Мате. 

Бр. 681 
17 децембра 1946 године, 

Београд 
Секретар. Претседник, 

М, Перуничић, ,с. р. др И, Рибар, с, р, 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративм^ Народне 

Републик,е Југослвије 
на основу чла,на 2 става 2 Закона о -орденима) Ш 

медаљама одобрава Наредб-у Штаба VI ј у г о с л о в е н ^ 
армије бр. 726 од 7 октобра 1946 г о д ш е 

којом се за показану зврарброст ф Чоку народно^ 
ос^о^одалачке борб-е рдл-ижу-Ју, 
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ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Табаковић Илије Милан; 
капетан Бјелогрлић Ристо Милан; 
ађутант батаљона Вуковић Марка Видо; 
командир чете Љумовић Јована Бранк,о; 
потпору шик Рег зје Марка Реља; 
заставници: Благојевић Спасоја Млађо, Чигоја 

Петра Милан, Дивљан Ђура Данило, Радуловић Бог-
дана Душан, Слатинац Тодора Неђо и Шулић Ми-
хајла Милан; 

шеф радио станице Дедић Манојла Владимир; 
благајник Дучић Мијата Ристо; 
ин тен. бат. Јелчић Раде РаЈко; 
обав. официр Сухић Лазара Новица; 
рс фер. ветер. Андрић Анте Фрањо; 
шеф радио станице Бојић Стојана Ђорђе; 
шеф огсека за везу ВуЈић Михаила Драгомир; 
вод. официри: Гајић Јове Неђељко и Самац Саве 

Тривун; 
ст. водници: Аџић Пане Мирко, Дамић Дмшра 

Остоја, Ду,ка Вукана Ђуро, Ђурић Симе Јанко, Јо-
вић Јевта Цвијетин, Кресојевић Станка Стојан, Мај-
кић Луке ИЛИЈЛ , Мандић Јове Милош, Марчета Васе 
Драго, Медић Вида Владо, Михајловић Захарије Рај-
ко, Пејиновић Дене ГОЈКО , Петровић Раде С П П Ј - Л , 

Тодић Ђуре Стојан, Шешлија Раде Спасоје, Шијан 
Петра Божо, Табаковић Мурата Реуф и Ждрале Пе-
тра Ћетко; 

водници: Бубало Милана Јово, Чучковић Саве 
Јово, Декић Радин Маић о, Домуз Алексе Новак, Дро-
бац Пере Бранко, Главаш Саве Божо, Грабовица Ле-
је Милутин, Илијин Ђорђа Стево, Јандрић Митра 
Нико), Лаушевић Милована Вељко, Мацура Михајла 
,Ђуро, Манојловић Јована Радован, Милић Николе 
Марко, Милошевић Илије Стеван, Попара Митра То-
мо, Ракић Милоша Миленко, Умићевић Пере Бранко 
и Живковић Ђорђе Здравко; 

мл. водници: Дошен Васа Бошко, Ђенопољац Ми-
хајла Петар, Марковић Драге Иван, Тутуш Илије 
Светозар и Зорић Јована Здравко; 

десетара Са.марџић Ђорђа Саво, Муминагић 
Салке Фаик и Бадњар Пере Милан; 

борци: Аџаип Станка МгЈле, Агић Јосипа Зв с-тс о, 
Алексић Јовама Крсто, Бабић Пере Душан, Бероња 
Јове Ђуро, Бјелић Блаже Мирко, Брдар Алексе Пе-
тар, Црнић Ђуре Душан, Црногорац Саве Бранко, Че-
гар Јована Душан, Чехић Јусе Јусуф, ЧокаЈа Мехе 
'Мујо, Даниловић Станка Никола, ДераЈић Душана 
Војин, Фехрић Бајра Ћамил, Гаравица Николе Ђуро, 
Гавриловић Марка Станко, Гвозден Миле Милан, Ха-
лилић Џафера Мустафа, Јамаковић Омера Ахмет, 
Јањиловић Душ-ана Славко, Јуришић Симе Ђорђо, 
Кесеровић Стевана Драгоје, Ковачевић Никола Мир-
ко, Костић Пере Шћепо, Костић Станка Михајло, 
Лончар Крсте Чедо, Дукић Стојка Дане, Лешић Ни-
кифора Урош, Мачак Јове Драгомир, Мачкић Ма-
нојла Боро, Максимовић Милоја Велимир, Макар ић 
Михајла Неђо, Миљевић Николе Ђуро, Маринковић 
Милана Гојко, Невесиљац Дервин Мехо, Окиљевић 
Претка Милосав, Пејић Ђуре Саво, Пераћ Лазе Симо, 
Петаш Лиле Ђорђо, Петковић Станка Гојко, Покра.-
јинац Илије Коста, Радуловић Ђорђе Драго, Рајлић 
Мићана Ђорђо, Рељић Вука Стоја.н, Салатић Марка 
Жарко, Симикић Бошка Никола Сладојевић Мате 
Јово, Спахић Мухарема Мехмед, Ста,нчић Милорада 
Јарослав, Станковић Риста Михајла, Стојановић Ду-
шана. Никола, Томица Војислава Мирко, Торбица 
Драгутина Бр-анко, Трифковић Пере Сло-бодан, Тр-
куља Радована Је-вто̂ , Трнинић Илије Душан, Шућур 
'Лазе Ђдеађ, Васи-ћ Остоје Средоје, Васелшшвић Ми-
лана Милован и Ждрња Марка Стеван. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
заставници: Алексић Обрада Лазар, Хамзић Сал-

з̂ е Мустафа, Ловре В1ида- Васкрсија, Мичијевић Ом-е-
ра Салко и 'Шакота Николе Борко; 

реф. санитета Водница Љубе Маринко; 
шеф војне т о т те Томић Јована Ђуро^ 
ст. водници: Хасанагић Авде Ибро, Јосиповић1 

Пере Ђорђо, Радмиловић Ристе Петар, Торло Хусе 
Ву хан, Билић Хусе Салко и Зелихић Мустафе Ше-
риф; 

воднади: Карабеговић Велаге Сафет и Росић Об-
рада Борислав; 

мл. водници: Дејановић Тода Чедо, Гребовић Ју-
са Хасан, Лакић Симе Петко и Мичић Јове Вито-
мир; 

борци: Бабић Обрена Ђорђе, ВЈЈОЕић Спасоја 
Жарко, Вилетић Стјепана Божо, Бјелица Лазара Ми-
тар, Божић Луке Дмитар, Церовина Лазе Љубо, Че-
леш Мустафе Реџиф, Чорбек Наима Мустафа, Чуч-
ковић Спасоја Драго, Давидовић Илије Симо, Дедо-
вић Раме Суљо, Денић Цвкјана Мирко, Гаврановић 
Петра Вељко, Хаџидедић Омера Јусуф, Јањић Јо-
вана Ђуро, ЈасиковиК Ахме Ибрахим Кахрлмано-
вић Алије Адеч, Каурии Иле Милан, Кондић Ићије 
Милан Лазић .Јефте БЈГ МЧ, Милеуснић Тодопа Ни-
кола, Милошевић Ђуре Марко, Мишић Луке Милан, 
Муратовић Аге Едхем, Мутић Стојана Никола, Но-
ваковић Михаила Милан, Праћа Пере Спасо, Прље-
вић Павла Анте, Радошевић Саве Јово, Синтић Анту-
на Иван, Сладојевић Луке Јован, Стоиловић Ост :је 
Новак, Ступар Које Стево, Шодотовић I .ва Станко, 
Тепић Ђорђе Душан, Т^нимко Луке Новак, Ток ча-
новић Ђуре Љубо, Врбљанац Данила Миле, Вујно-
вић Ђорђа Милорад, Зечевић Боже Митар и Зелић 
Јуре Јаков 

Бр. 18 
17 Јануара 1947 године 

Београд 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, с. р. др И, Рибар, с, р. 

П Р Е З И Д И Ј У М 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

на основу члана 2 става 2 Закона о орденима и 
медаљама одобрава, наредбу Штаба VI југословенске 
армије бр. 6 

којом се за показану храброст у току народно-
ослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Мичић Д. Спасоје, АкшамиЈа Д. Адем, Девић В. 

Перо, Карић С. Мехмедалија, Муратбеговић М. Авдо, 
Муратовић А. Бехрзга, Перановић В. Спасоја, Са-
дић Ј, Хусеин, Јогунчић С. Ахмет, Мосоровић М. 
Авдо, Лојић X. Ибрахим, Исламовић Р. Хазим, Је-
ремић Ј. Вукица, Кикић С. Хуснија, Токић Ш. Азиз, 
Зелинчевић С. Селим, Миловић В. Љубо, Мујановић 
С. Абдулах, Кадиш Р. Јакуб, Мешановић О. Салих, 
Селимовић Р. Ибро, Чубара Б. Рагиб, Јовановић С, 
Анкица, Смајловић Е. МуЈесир-а, Клокић О. Осман, 
Одобашић Р. Шефко, Ахметовић В. Рабија, Дедић 
А. Омер, Туњић Б Матеја, Чарић С. Смаил, Мешељ 
И Суљо, Борковић К. Ибрахим, Мухалиловић А, Зе-
к ер ИЈ а, Маштар а А, Тахир, Крстић Ц Јоцо, Кирин-
чић С. Јосип, Макић Бедрудин, ТракошеЕетћ Мумии, 
Гвозденовић Ф, Јожа, Савичић П. Никола, Јаковић 
Ђоко, Каришик С. Бранко, Анђић Ј. Петар, Лиздек 
Г. Бранко, Косори-ћ т , Анђелко, Бањмћ М. Колета, 
Ши ер ац Ј. Јашо, Радић С. Весо, РадомшБац ^Невенко, 
Абинуад И'. Наум, Физици Жак, Шишовић Драго, Мар-
ковић С. Слобод-ан, Јачимсгаић П, Рајмо, Бабић 
Т. Драго, Перишић Р. Миливоје, БодзДОаћ С. 
Којо, Тришић П. Милош, Миловановић М. 
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Стево, Богићевић М. Богосав, Остојић 3. 
Војо, Цвјетановић У. ВОЈО , Ђилас Р. Бошко-, 
Ер еш Ј. Анто, Бабић Т. Милан, Миланковић Ђ Сте-
во, Гардашевић Ј. Срећко, Ребић Ј. Јаков, Милова-
новић Ђорђе, Мандић Марко, Савић Л. Ђокан, Оки-
чић Д. Ђорђо, Мусић М. Мустафа, Зекић Стеван, 
'Јурошевић У. Радован, Ребић Ј. Лука, Ђуричић Не-
ђо, Бошковић Н,- Нада, Чикарено О. Пиетро, Зекић 
Д. Радосав, Тадић К. Лазар, Вукотић Д. Милован, 
Гелић Р. Илија, Максимовић П. Ристо, Тадић Ј. Ми-
лован, Митровић Д. Тихомир, Драшко С. Никола, 
Нинчић М. Миљан, Миљановић Л, Душан, Максимо-
вић П. Ристо, Тадић Ј, Милован, Митровић Д. Ти-
хо.мир, Драшко С. Никола, Нинчић М. Милан, Ми-
љановић Л, Душан, Максимовић Момир, Павић Ђо-
ко, Стојовић Божидар, Мракић ВОЈИН, Будисављевић 
Богданка, Маликановић Неђо, Б-р ада-шевић Недељко, 
Бобер Слободан, АлаЈбеговић Разл Ја Новаковић 
ГоЈсавић Даници Билаловић Џафо, Вирчаниновић 
Фехим, Паочић Мухарем, Мехић Е т р е фа, Вукаши-
новић Гојко, Крсмановић Ристо, Танасковић Стојан, 
Тћелацрвић Милева, Анђић Драго, Јањић Раде, 
Урошевић Урош, Василић Боса, Симић Ђорђо, 
Витомир Чедо, Ђерић Никола, Ђурановић Живко, 
Долашевић Драго, Тешањ Јово, Бјековић Бранко, 
Влашки Марко, Ерцег Мара, Цвијетић Војин, 
1Малохоџић Назиф, Амовић Ђорђо, Боровчанин 
'Јован, Марковић Светко, Марковић Саво, Ећимо-
вић Ковиљка, Радоњић Марко, Јанчић Јован, Ба-
тинић Мирко-, Голић Шефкет, Чавка Расим, Цимпри-
Јани Олимпо, Башевић Војин, Кнежевић Млађен, Ба-
цовић Миладин, Фргоња Перо и Вучићевић Ђорђо. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

Кержан В Стјепан, Окано-вић С. Мухарем, Сала-
ковић Ф. Есад, Бахто X. Алија, Врана М. Омер, На-
зине,говић Р. Расим, Ахметовић А Нурија, СИЈ,амић 
М. Мехо, Бистрић Б. Мухарем, Дервишевић Ђ. Хус-
нија, Хамзић М. Адем, Драшко.вић Б. Мухарем, Саз-
ван Хасан, Чардаклија Селмо, Софтић Мехо; Фоча-
ковић Ахмет, Тушла Јосип, Сарајлић ВеЈСил, Нези-
рић Шаћир, Клопић Шабан, Тунаић Нов-ак, Скору-
пан Осман, Чаушевић Салко, Авдић Назиф. Марко-
вић Бранко, Станишић Љубисав, Илић Миливоје, Ђу-
ришић Продан, Авдихоџић Шабан, Мемић Смајо, 
Џомарџић Махмут, Витезовић ЖИВОЈИН , Ђедовић 
Ибрахим, Џамбић Мухарем, Радић Љубица, Мичић 
Радмило, Обрадовић Лазар, Чворо Владмиир, Ђу 'чо-
в-ић Мил-ија, Бегић Сафет, Бурић Мустафа, Пејако-
вић Рајко, Миловановић Драгомир, Вучковић Чедо, 
Зимоњић Раде, ВуЈић Видоје, Ђурић Милутин, Ка-
ришик Славко, Младић РаЈко, Лучић Данило, Па ,ић 
Мирко, Ђорђевић Драгомир, Цвијетић Славко, Ву-
колић Михајло, Јерковић Гојко. Јанковић Милисав, 
Ступар Михајло, Дебелногић Миливоје, Божинић 
Перо, Ибришимовић Вејсил, Селимовић Хајрудин, 
Бошњић Бего, Кусмук Милош, Јевтић Миланко, 
Имочанин Мехмед, Пајевић Хасан, Милошевић Раде, 
Борић Миодраг, Кановић Милан, Перван Катица, 
Станојевић Славко, Кукић Сафета, Будимировип 
Здравко, Качар Мухамед, Манојловић М Угљешу 
Ђајић П. Иван, Вучетић М Милан, Сканонић Р. Беђо. 
Чоро М Раде, Обрадовић К. КОЈО, ПаЈкаиовкћ П. 
Ђоко, Суботић Миле, Чустовић М. Мустафа, Омер-
кавазовић Х, Салих, Хоџић А. Салих, Планинчић П, 
Милан, Ећимовић М. Драго, Јовановић Ј. Арсен, Гре-
цо А. Вићенцо, Ам ов ић С. Новица, Чиздаћ Даница, 
Милковић Т. Драгутин, Радоњић Никола, Савчић П. 
Вукола, Билић М. Милорад, Новоеел Р. Милан, Ми-
ленић В. Ратко, Гутаљ М. Радисав, Симанић М. Љу-
бо, Добриловић Љ. Војо, Благојевић А, Алекса, Ко-
сорић М. Мирко, Ђурковић М. Драго, Ђерић Б. Об-
рад, Станишић М Милован, Поповић Ј. Милосав, 
Пејић Р. Саво, Марјановић М. Жарко-, Благојевић 
В. Данијел, Шкоровић Славко, Камарашевић Ибра-
хим, Стојановић В. Илија, Бркић Д Драгољуб, Га-

зибеговић М Јусуф, Баранји Ђулио, Ђуришић Л^ 
Миљо, Пантић П, РаЈка, Катић Ђуро, Радуловић Ра-
дивоЈе, Жепинић Ј Цвијан, Гординоно Ђ. Антонију 
Пејић Томо, Стантела Б Гвидо, Поповић С. С-имо,-
Момчиловић Л Раде, Херцег Т, Милка, Крбањевић! 
Н. Љубица, Илић Р, Јаков, Дероњић С. Стојан, По-
повић Ј. Митар, Концол Н Илка, Видаковић Н, Зор-
ка, Петровић Ђоко, Арсенић Цвјетко, Мерић Вељ-
ко, Џинкић Саво, Урошевић Станко, Вукотић Драго, 
МарЈовић Јован, Беретић Пе-ро, Брашњић Суљо и) 
Јовановић Драгољуб. 

Бр. 12 
14 јануара 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с. р.: 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне I 

Републике Југослвије 
на основу члана 2 става 2 Закона о орденима 0 

медаљама одобрава Одлуку Штаба I армије пов. бр,; 
7742 од 3 октобра 1946 године 

кскјом се за показану храброст и нарочите за-
слуге за народ стечене у току нар одн о ос лоб о дил ач-
ке борбе одликују 

ОРДЕ,НОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
пот поручн-ици: Антоновић Јове Ла-зо, Бајчетић 

Чеде Слободан, Божовић Здравка Љубиша и Бакић1 

Милована Митар; 
заставници: Бокић Остоје Миладин, Бокан Мила' 

на Миле, Бокан Петра Миле, Волта Душана Лазо, 
Бубањ Ђуро Илија и Булатовић Саве Милић; 

(поручник Булатовић Милутина ВОЈИН; 
заставник Бојановић Мирка Петар; 
поппоручник Вранеш Илије Душан; 
ст. водник Вујичић Мане Душанка; 
заставник Грбић Танасија Јован; 
Гркић Вићентија Мерима; 
заставник Даљевић Душана Цвета; 
борац Дивац Милуна Мирко; 
водник Дивац Марка Владимир; 
по-тпоручник Дошен Остоје Пантелија; 
Дубови ја Милана Јово, Ђокић Владимира Зарија 

и Ђурић Велизара Миљана; 
поручник Ерцег Ивана Милан; 
водник Живковић Милоша Момчило; 
поручник Иглица Омера Сулејман; 
заставник Илић Душана Влада; 
н-оти ор учи ик Јако-вчевић Дмитра Раде; 
капетан Јевтовић Мирка Добривој; 
водник Јелача Петра Божо, Јовичић Саве Сте-

ван; 
потпоруч^ик Јовић Душана Градислав; 
ст. водник Комадина Милоша Вукадин; 
капетан Кооовац Душана Дане; 
Крстић Ђорђа Стојанка; 
потпоручник Крунић Тодора Петар; 
Лазић Обрада Стево; 
иотпоручник Мандић Николе Маринко; 
ст. водник Марковић Дане Душан; 
борац Матић Мартина Мато; 
поручник Милосављевић Милана Миодраг; 
Муј.кановић Мехмеда Мех,медалија; 
потпоручник Николић Живана Светозар; 
капетан Николић Христе Војислав; 
застииици: Павел ин Степана Анте и Пантом 

Јове Стево; I 
потпоручници: Пејовић Недељка Милорад ,и Пен-

га Петра Јосип; 
водник Петровић Вида Јово; 
(поручник Петрилић Грге Стјепан; 
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потпбручник Познановић Раде Душан; 
заставник Почуч Марка Милева; 
капетан Пуача Дане Арсо; 
Радовановић Жи-вана Радомир и Радуловић То-

^ора Боривоје; 
водник Раичевић Николе Миле; 
поручници: Ристићевић Недељка Радивоје, Ру-

смић Глиша Радомир, Сарајлић Дане Ђуро, Секу-
лић Михајла Драгослав и Станојевић Ђорђа Живко; 

потпоручници: Смољанић Михајла Вид, Сеовић 
ЈБуре Спасо и Стојанчић Златка Војислав; 

капетан Ђаловић Петра Душан; 
борци: Фрковић Јосифа Звонимир и Халилић 

Малима Бесим; 
поручници Бурчић Томе Јован и Шкгглдрић Раје 

Блашко. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
1 заставник Атанасовић Живојина Димитрије; 

водник Бабић Илије ИлиЈа; 
борци: Бајрамовић Ђелила Сећим и Балаћ Сај-

ле Стево; 
поручник Булатовић Милте Миленко; 
борац Велиорић Ша^па Рафет, 
ст. водници: Вујичић Ђорђа Љубо, Гостић Јефте 

.Светоз,ар и Г,р уљни ић Иве Фабијан; 
борци: Дејановић Благоја Чедомир, Дојчиновић 

Чедомира Стојан и Дурмишевић Зибера Зећир; 
ст. водник Ђерић Лазе Станко; 
Ђурзшин Фрања Иван; 
десетар Жагар Јакова Јосип; 
Иванчевић Станка Милосав; 
борац Илић Божидара Сава; 
Јовић Милана Димитрије; 
потпоручник Келечевић Давида Рајко; 
Кнежевић Илије Комнен и Коврлија Милана 

- Славко; 8 

борац К?ресоја Илије Душан; 
потпоручник Кресојевић Арсенија Јован; 
борац Лазић Андрије Миленко; 
поручник Машовић Ђура Миливоје; 
заставници: Милеуснић Луке Милан ,и М и л о ј -

ковић Мартина Петар; 
мл. водник Милошевић Антонија Бошко; 
Младеновић Стевана Благоје; 
борци: Младеновић Владимира Стојан и Нинко-

вић Веселина Милоје; 
заставници: Нинковић Лазара Саво и Пинтер 

Франца Франц; 
водник Пи:каћ Петра Иван; 
поручник Поповић Мирка Александар; 
ст. водник Поповић Михајла Остоја; 
мл. водник Прокошак ^Османа Суљо; 
поручник Радоје,вић Владимира Божо; 
заставник Ранковић Стојадина Александар; 
Ранковић Миливоја Милутин; 
мл. водник Рахимић Заћира Пашан; 
борац Рогуљ Ивана Раде; 
заставник Седмак Ивана Урбан; 
борци: Симић Раде Радослав и Станковић Бука-

ри ла Иван; 
поручник Станковић Васе Милан; 
Стевановић Крсте Радисав; 
десетар Сухоњић Бећира Асим; 
борци: Хасковић Хаира Авдо, Ћавић Гавре Стан-

ко и Штрк Стјепана Марко, 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 

борац Бошковић Владимира Новица; 
десетара Брљак Хусе Ћемил и Галетић Всли-

' 'мира Ђорђе; 
борац Дацовић Радована Илија; 
Димитријевић Трифуна Будимир; 
борци1: Марковић Милоја Добрица, Ћурчек Мар-

тина Шимо, Ивановић Љубомира Милан, Ивковић 

Живадина Славко, Ивковић Илије Благоје, Илић Ак--
сентија Петар, Јеленковић Војислава Лука, .Јеленко-
вић Велимира Љубиша, Јеленковић Ђорђа Светозар, 
Јовић Петра Милан и Мандић Сретена Радомир; 

-ст. водник КуртешеЕић Хасана Фети; 
десетар Манојловић Радоша Жарко; 
борац Матић Драгољуба Петар; 
водник Миладинови^ Тимотија Милисав; 
борци: Миленковић Манојла Вишеслав, Милкић 

Властимира Вучко и Милосављев^ Радојка Жика; 
ст. водник Милошевић Мило Милован; 
борац Милутиновић Јеремије Момир; 
десетар Митић Видана Милош; 
борци: Обучина Михајла Слободан и Пантић Ви-

томира Радивоје; 
заставник Пејовић Димитрија Богољуб; 
Петровић Јована Станоје; 
борац Првуловић Станисава Пауна; 
Станојевић Спасе Пера; 
борци: Стојановић Данила Урош и Тодоровић 

Радомира Драгиша; 
мл. водник Тоља Ханса Авдо; 
борац Томић Николе Димитрије; 
десетар Трифуновић Милорада Властимир; 
борац Шешећ Димитрија Добривоје, 

" Бр. 692 
17 децембра 1945 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М, Перуничић, с. р др И, Рибар, с р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југославије 
на основу члана 2 става 2 Закона о орденима и 

медаљама одобрава Одлуку Штаба I рмије пов, бр. 
6732 од 20 августа 1946 године 

КОЈОМ се за показану храброст" у току народио-
ослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
водник Делић Ненада Љубица; 
ет. водник Павичић Илија Стана. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Аврамовић Светозара Јован, АЈдаровић Раме Ај-

дар и Антић Ђорђа Трајко; 
заставник Бабић Душан Остоја; 
мл. водник Бранковић Димитрије Димити је; 
Бојић Дрггољуб и Булат Јована Бранко: 
борци: Денић Дмитра Никола, Динчић Владими-

ра Илија, Дмитровић Панте Илија, Драгаш Мак-
сима Девид, Ђе;,ић Стамена Владимир, Ђурић Сте-
вана Александар, Ђукић Сретена. Миодраг, Ђукић 
Милована Боривоје, Гл ић Михајла Јосип, Фили ивић 
Живана ^Милован, Гашић Ј-ИС-НЈ Живојин, Гајић Ми-
лована Ранко, Гројић Николе Илија, Грбић Милана 
Петар, Илић Миле Никола, Ивановић Милорада Јез-
димир и Јовановић Драгица Боривоје; 

водник Катић Михајла Момчило; 
борци: Костић Радојице Сунчица, Ковачевић 

Милисава Бранко, Кг гачевић Живка Илија и Кока-
новић Светозара Живорад; 

мл. водник Ковачевић Омера Мустафа; 
борци: Костадиновић Живојина Милутин и Ко-

привица Мусе МоЈСи;е, 
ст. водник Лукић Луке Остоја; 
борци: Мајсторовић Живка Велимир, Мастић На-

стаса Јефта, Максим' вић Јове Недељко, Маринко-
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зић Драгица Стојан, Марковић Пантелије Драгутин 
и Матић Љубо-мира /1рагутин; 

мл. водник М1.дак':вчћ Лазе Мићо; 
десетар Мијајловић Пантелије Андрија; 
борац М а т о в и ћ Саве Крстивоје; 
вод,ник Мијић Лазе Јово; 
борци: Миливојевић Светозара Љубомир и Ми-

лановић Стојадина Војислав; 
мл. водник Милошевић Милица Раде; 
мл. водник Милошевић Милица Раде; 
борци: Милошевић Мирослава Драгутин, Миљ-

ковић Стојка Војислав, Микић Милутина Атанас, Ми-
тровић Милана Радомир. Младеновић Милана Језди-
мир и Немет Лајоша Лајош; 

десетар Ненадовић Милорада Радомир; 
борци: Паштровић Илије Душан, Панић Војислав 

Чедомир, Павићевић Бошко и Пантел-ић Марилка 
Момчило; 

заставник Радуљ Васкрсија Митар; 
водник Радујковић Гавра Вељко; 
борац Рада Јове Вид; 
ст. водник Цвејић Миодрага Ратомир; 
борци: Радовановић Боривоје, Радуловић Митра 

'Јанко, Радуловић Стојанче, Сарић Радојица Драго-
мир, Самарџић Радоја Крсто, Симић Милисава Бо-
жидар, Стефановић Мчрка Видоје, Стаииловић Јо^ 
вана Тихомир, Станковић Војислав, Станковић Душа-
на Милош и Спре,мић Богосав,а Славко; 

десетар Сабић Мехмеда Асиб; 
мл. водник Сенић Богдана Милан; 
борци: Сундреић Рисана Милосав и Тесић Јова-

на Никола; 
ст. водник Теоњић Илије Лазо; 
борци: Тодоров-ић Живка Селимир, Улетиловић 

Остоје Стево, Вилотијевић Андрија Миодраг, Ву-
чић Јована Петко и Живковић Николе Милан. 

Бр 690 
17 децембар 1946 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, с.р. др И. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југослвије 

на основу члана 2 става 2 Закона о ордени,ма и 
медаљама одобрава Одлуку I армије пов. бр. 8092 од 
1 октобра 1946 године 

КОЈОМ се за показану храброст и ,нарочите за-
слуге за народ стечене у току народчоослободилачке 
б^рбе О Д Л И К У Ј У 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
мл. водник Адамовић Јове Мићо; 
заставник Ђурић Жарка Ђордко; 
п,оручник Ивановић Јована Мар,ко; 
заставници: Јокић Андрије Петар и Кристић Ива. 

на Мато, 
поручник Крљић Триве Михаило; 
заставник Љељак Зукана Смајо; 
(поручник Љуштина Стеве Миле; 
з,аставници: Марјановић ИлиЈе Данило и Марче-

та Васе Михајло; 
потшоручник Матијаш Дмитра Милан; 
заставници: Милошевић Николе Лука, Миљевић 

Петра Милан, Пањевић Тодора Стево и Пашић Симе 
Симо; 

потпоручник Пејић Јована Ранко; 
ст. водник Цветковић Лазара Остоја; 
поручник Петровић Јована Раде; 

сг. водник Пашковић Станка Илија; 
заставници: Родић Милана Ђуро и Станисавље-

вић Дане Никола; 
борац Удовчић Илије Стојан. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
борци: Бабић Маријан Саво и Брандић Хесе Ме-

хо; 
ст. водници: Грујичић Јове Лазо и Ерцег Ми-

хаила Милан; 
мл. водник Ећимовић Пере Остоја; 
заставник Кајтез Гавре Милутин; 
ст. водник Лотоцки Николе Иван; 
борац Ма-ринковић Остоје Милош; 
ст. водници: Обрадовић Гавре Драган и Па-спаљ: 

Николе Михаило; 
мл В Р Д Н И К Сердар Тривуна 
водник Стефановић Јосипа Петар; 
попо,ручник Ђуггуз Николе Ђуро.. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
Псу тка Јосипа Рудолф; 
борац Секулић Илије Бранко. 

Бр. 695 
17 децембра 1946 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с, р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 1 

Републике Југославије 
на основу члана 2 става 2 Закона о орденима и 

медаљама одобрава одлуку Штаба I армије пов. бр. 
8090 од 1 октобра 1946 године 

КОЈОМ се за показану храброст и нарочите заслу-
ге за народ стечене у току нар одн о осло бодилач^е 
борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водник Антоиијевић Величка Бранко; 
по-гпоручник Ја/пунџа Јанка Рајко; 
борац Станојевић Милана Лука. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
борци: Милић Тројана Душан и Стојановић Драг 

тутина Божидар. 

Бр. 693 
17 децембра 1946 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, с. р. др И, Рибар, с. р, 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

523. Указ о рагификацији Уговора о миру са 
Мађарском — — — 945 

524. Решење о просечном постотку планске 
добити за Фонд руководства предузећа 
Ја дубинско бушење Министарства ру-
дарства ФНРЈ који износи 2,55% 969 

525. Решење о просечној стопи добити зћ ду-
бинско бушење који износи 11,5% 969 

Исправка у Указу о одликовању бр. 432 969 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачке предузеће — Београд Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М, Нешовић, Мајке Јевросиме бр, 20 — Штампа Југословен^ 

скот штампарског предузећа, Београд 


