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16. 

У К А З 
О РАТИФИКАЦИЈИ УГОВОРА О ПРИЈАТЕЉСТВУ, САРАДЊИ И УЗАЈАМНОЈ ПО-
МОЋИ ИЗМЕЂУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И НАРОДНЕ 

РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ 
На основу члана 74 тачке 9 Устава, Президијум Народне скупштине Федеративна 

Народне Републике Југ осл авије одлучује: 

Члан 1 
Ратификује се и добија обавезну снагу Уговор о пријатељству, Сарадњи и узајамној 

помоћи између Федеративне Народне Републике Југославије и Народне Републике Бу-
гарске, закључен y Бвксинограду 27 новембра 1947 године, а који гласи: 

У Г О В О Р 

О ПРИЈАТЕЛСТВА САРАДЊИ И УЗАЈАМНОЈ 
ПОМОЋИ ИЗМЕЂУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ 

РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ 

Убеђен«, да братско зближење и тесна сардања 
одговара вековним тежњама народа Федеративен 
Народне Републике Југо-славије и бугарског народа, 
који y томе сиде чврсту гаранцију своје слободе и 
независности!, свог свестраног развитка и процвата, 
као и обезбеђења и учвршћења мира на Балкану; 

прожети осећањем, да су братска слога и међу-
собна помоћ народа Југославије и бугарског народа 
главни услов њихове независности и слободе и исто-
времено камен темељац за изградњу пријателства и 
сарадње свих балканских народа; 

полазећи од искуства последњег свјетског рата 
када је Немачка напала на словенске и друге сло-
дољубиве народе, тврдо решени да се заједнички 
боре против сваке агресије уперене против њихових 
народа и да се заједничком снагама супротставе како 
свим покушајима обнављања немачког имнерија-
лизма тако и његовим могућим, y којој било форми 
савезницом а; 

желећи да учврсте свој.е постојеће пријатељев 
везе и да свечано потврде своју непоколебљиву 
вољу да У будуће заједно бране своју слободу, неза-
висност и интегритет и да уређују своје међусобне 
односе y духу братства и y корист учвршћења мира 
« м е ђун аро дне сарадње; 

Президијум Народне скупштине Федеративне На-
родне Репубилке Југ осл авије и Претседкиштво На-

Д О Г О В О Р 

ЗА ПРИЛТЕЛСТВО, СБТРУДНИЧЕСТВО И ВЗА-
ИМ0П0М01Д МЕЖДУ ФЕДЕРАТИВНАТА НАРО-
ДНА РЕПУБЛИКА КЗГОСЛАВИЛ И НАРОДНАТА 

РЕПУБЛИКА ББЛГАРИД 

Убедени, че братското сближение и тасното 
СБТрндничество одговара на вековните тежнениа на 
народите на Федеративната Народна Република КЈго-
славиа и бБлгарскиа народ, конто виждат в това 
твБрда гаранции за својта свобода и независимост, 
за своето всестранно развитие и преуспаване, както 
и за обезпечаване и укреиаване мира на Валканите; 

Проникнати от чувството, че братското единс-
тво и взаи,ината помо ц между народите на К)го-
славиа и бБлгарскиа народ са главните условни за 
тахната независимост, и свобода и сБшевременно са 
основен камБК за изграждане приателството и СБТ-
рудничеството е всички балкански народ, * 

изхождаики от опита на последната световна во-
Ена, когато Германиа нападна славанските и други 
свободолк>биви народи и твБрдо решени СБвместно 
да се борат против венка агресија насочена срету 
тахните страни и да се противопоставдт е об!ди 
усилиа както на всички опити за вБЗобноваване на 
германска империРЛиЗБМ, така и против неговите 
ВБЗМОЖНИ в каквито и да е форма СБГОЗНИЦИ; 

желаеики да затвБр дат СБшеству вашите приателски 
врБЗки помежду им и да потвБрдат ТБркественно 
непоколебимата си вола да бранат в бБдеше своата 
свобода, независимост и териториална цалост и да 
уредат отношениата поможду си в духа на братст-
вото и в полза на затвБрдаването на мира между-
народното СБтрудничество; 

ПрезидиумБТ на Паролата скушцина на Федера-
л н а т а Народна Република К)гославиа и Претсе-
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родне Републике Бугарске желећи да закључе 
Уговор о пријатељству, сарадњи и узајамној помоћи 
и именовали за своје опуномоћенике Претседника 
Владе Федеративне Народне Републике Југославије, 
Маршала Југослаеије Јосипа Броза Тита и Претсед-
н и к Владе Народне Републике Бугарске Георги 
Димитрогва 

који су се, пошто су изменили своја пуномоћима, 
нађена y исправном стању, сагласили y следећем: 

Члан- I 
Високе Стране Уговорнице ће убудуће y свим 

питањима која се тичу судбине њихових народа и 
њихових међусобних односа, присно, тесно и све-
страно сарађивати на корист обеју земаља и y духу 
братства јужно слов епских народа. 

Члан И 
Високе Страке Уговорнице преду зима,ће зајед-

нички све потребне мере да се осигурају њихова 
безбедност, независност и интегритет. У том циљу 
саветовале се по св,им важним међу.народшш пита-
њима, која се тичу интереса обеју земаља иди инте-
реса мира и међународни сарадње и поступаће спо-
разумно y духу Повеље Организације Уједињених 
Нација; 

Члаи III 
У случају ако би нека трећа држава напала 

'једну од Високих Страну Уговорница да угрози 
њену независност, да је пороби или одузме њене те-
риторије, друга Висока Страна Уговорница пружиће 
јој без одлагања војничку и сваку другу помоћ 
свим расположив™ средствима. 

Члан IV 
Високе Стране Уговорнице обавезују се да неће 

склапати никакав савез нити ће узети учешћа y било 
«каквој акцији умереној против друге Високе Стране 
Уговорнице., 

Члан V 
Високе Стране Уговорнице се обавезују да ће y 

интересу њиховог свестраног привредног развитка 
остваривати најтешњу сарадњу y свим областима 
економског живота. У том циљу оне ће ускладити 
своје привредне планове, подузети еве мере за ра-
ширење, до највећих могућности узајамне робне 
размене', припремиће остварење царинске уније " 
договараће се о заједничком мерама које се тичу 
робне размене е цностранством. 

Члан VI. 
Високе Стране Уговорнице сматрају да је ради 

«оиачиснг учвршћења братства међу њиховим наро-
дима, неопходна стална културна сарадња. У том 
циљу Владе обеју земаља ће подузети све потребне 
мере за осигурање на јерменије сарадње y свим .обла-
стима ' матер и јал не и духовне културе и свестрано 
ће (помагати « п о т и ц а т и y том правцу сваку ини-
цијативу. 

Члан V1L 
Овај уговор ничим не s ep-efea обавезе које су на 

себе узеле Федеративна <Народна Република Југосла-
вија и Надокна Република Бугарска «рема ик&пм 

дателството на Народната Република Бћлгаринрешиха 
да склучат договор за приителство, СБтрудничество 
и взаемна помои; и назначиха за свои ПБЛНОМОШНИЦИ 
Mi-нистБр-Председатент на Федеративната Народна 
република 10гославин, Маршал иа 10гославин — 
НОСИО БРОЗ ТИТО и МинистБр-Председателнт на 
Народната Република ББлгариа-ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, 
конто след като размениха пБлномоицидта си, нада-
рени за редовни, се СБГласиха за следното: 

Член 1. 
Високодоговорн1дите страни иде си СБтрудничат 

тасно, близко и всестранно в бБде1це по всички 
вБпроси, конто се отнаслт до СБдбата на тнхните 
народи и тлхните взаимии отношешш в полза на две-
те страни и в духа на братството на кжнославнн-
ските народи. 

Член 2. 
Високоговоришите страни т е предприемат СБВ-

местно всички необходими мерки за осигуриване на 
тнхната безопасност, независимост и територинлна 
цилост. За тан цел те иде се СБветват по всички ва-
жни международни вБпроси, конто се отнаслт до 
интересите на двете страни или до интересите на мира 
и международното СБтрудничество и т е постБпват 
СБгласно духа на Хартата на Организацилта на Обе-
динените народи. 

Член 3. 
В случаи, че нлкон трета дБржава нападна една 

от Високодоговорииците се страни, за да заплаши 
нежната независниов, да н пороби или да откБсне 
част от територ;^та tL другата Кисокодоговоржца 
страна иде окаже незаоавно на нападнатата страна 
военна и вc^кa друга помош е всички располагаеми 
средства. 

Член 4. 
Високодоговорлшите страни се задБлжават да 

не склгочват никакБв СБК>З, нито да вземат участие 
в каквото и да било дејствие, насочени против дру-
гата Високодоговорнша страна. 

Член 5. 
Високодоговорншите страни се задБлжават в 

интереса на всестранното им стопанско развитие да 
осБ1цестнват наи-тесно СБТрудничеетво ВБВ всички 
области на икономическил живот. За тан цел те ше 
СБпасуват своите стопански планове, иде вземат вси-
чки мерки да разидират до наК-голими ВБЗМОЖНОСТИ 
взаимнии им стоко бмен, ше подготвнт осѕицестдванв 
на митническа унила и ше се д о г о в о р а по СБвмес-
тните мерки относно стокообмена им е чужбина. 

Член 6. 
Високодоговрииците страни считат, че за оконча-

телното затврдване братството между своите на-
роди е неопходимо ностоинно културно СБтрудни-
чество. За тази цел двете правителства ице вземат 
всички мерки за обездеечаване на8-близко СБтрудни-
чество ВБВ всички области на матѕринлната и духовна 
култура и цде подкреплт и насБрчават всестранно 
венка шшцинтива в това направление. 

Член 7. 
Този договор е ниодо не заснга задБлжениита 

конто Федеративната Народна Република ЈОгославин 
и Народната Редублика.ББлгарнн садаеди,ш>рху себе 
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државама.. Високе Стране Уговорнице извршаваће 
)о«ај уговор y духу Повеље Организације Уједиње-
них придрж«аваће сваку иницијативу која 
иде за тим да се уклоне жаришта агресије и да се 
'осигура мир- « безбедност y свету. 

си спримо трета ДБржава. Високодоговорншите страни 
ше изгљлнлват настолшил договор в духа на Хартата 
на Организациите на Обединените народи и ше под-
дБЖат велка иницинтива, конто е насочена да премахне 
општата на агресилта и да осигури мира и безопас-
н о с т в света. 

Члан VIII 
Овај уговор остаје y важности 20 година од 

тренутка потписивања. 
Ако ниједна од Високих Страна Уговорница не 

саопшти 12 месеци пре истека 20 годишњег рока да 
'жели да важност овог уговора престане, 'продужује 
се његова важност сваког »пута за 5 даљих година 
Дотле док једна од Високих Страна Уговорница 12 
месеци пре истека текућег петогодишњег периода 
Писмено^ не јави 'сво ју намеру обе снажити га. 

Овај уговор ступа на снагу одмах после потпи-
сивања и подлежи ратификација. Ратификациони ин* 
•струменти измениће се y Београду. У потврду чега 
•су опуномоћеници потписали овај уговор и ставили 
на њега своје печате. 

Уговор је сачињен y два примерка: на српско 
хрватском и бугарском Језику и оба текста имају 
подједнаку важност., 

У Евксинограду, 27 новембра хиљаду девет сто-
тина четрдесет и седме године. 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југо сл авије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претсе^јшик Владе 
Вар одн« Републике 

(Бугарске 
Г. Димитров „ 

Член 8. 
Този договор има валидност 20 години от мо-

мента на подписването му. 
Ако една от Д о г о в о р н и т е страни не СБобши 

12 месеца цреди изтичането на 20 годишнин срок, че 
желае да преустанови дејствието на този договор, 
неговата валидност се п р о д у ж а в а всеки ПЕТ за пет 
следваиди години, докато една от Високодоговорн1ци-
те страни, 12 месеца преди изтичането на т е к у ч и 
петгодишен период, не излви писмено своето намере-
ние да го обезсили. 

Частоншинт договор влиза в сила веднага след 
подплсването му и подлежи па ратифика1^. Ратифи-> 
кационните книжа 1це се разменнт в Белград. В пот-
ВБрждение на което опБлномохдените лица подпи-
саха този договор и поставиха своите печати. 

Догоговор&т е сБставен в два екземшшра: на 
СБрбо-х^рватски и бБлгарскиезици, като двата текста 
имат еднаква валидност 

Евксиноград. Ј/ ноември хилдадо деветстотин 
четиридесет и седма година. 

МинистБр-претседател 
на народната ре (уб чика 

ББЛгартг: 
Г. ДИМИТРОВ 

МинистБр-претседател 
на Федеративната наро-
дната република 10го-

славим, маршал на 
К)угОславии: 

И. Б. Тито 

Члан 2 
Овај указ ступа на снагу даном његовог доношења. 

У.бр. 22 
8 јануара 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине Федери тивне Народне Републике Југослав«је 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др т*ан Рибар, с. р. 

17. 

У К А З 
О РАТИФИКАЦИЈИ УГОВОРА О ПРИЈАТЕЉСТВУ, САРАДЊИ И УЗАЈАМНОЈ ПО-
МОЋИ ИЗМЕЂУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ 

МАЂАРСКЕ 
Н»а основу члана 74 тачке 9 Устава, Президијум Народне скупштине федеративна 

Народне Републике Југославија одлучује: 

Ч л а н 1 

Ратификује се и добија обавезну снагу Уговор о пријатељству, сарадњи и узајам* 
НОЈ! помоћи изнађу* Федеративна Народне Републике Југославије и Републике 
ше, закључен y Будимпешти, 8 децембра' 1947 године, а који гласи: 
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У Г О В О Р 

О ПРИЈАТЕЛСТВА САРАДЊИ И УЗАЈАМНОЈ 
ПОМОЋИ ИЗМЕЂУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ 

РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ 
МАЂАРСКЕ 

Убеђени да пригне пријателине везе и тесна 
•сарадња одговарају стварним интересима народа Фе-
деративне Народне Републике Југославије и мађар-
ског народа, који У томе виде гаранцију своје сло-
боде и независности, свог свестраног развитка и 
процвата, као в обезбеђења и учвршћења мира У 
ошом делу Европе; 

имајући y виду животни интерес обеју земаља 
за узајамну одбрану и полазећи од искуства послед-
њег светског рата, када је Немачка напала низ 
европских народа и угрозила њихову слободу, по-
литичку независност и територијални интегритет, 
тврдо решени да се заједнички боре против сваке 
агресије упере«не против њихових народ? и да се 
заједнички»« снагама супротставе како свим покуша-
јима обнављања немачког империјализма, тако и 
његовим могућим, y мојој било форми, сав'ез(Ницима, 
или свим другим нападачима; 

желећи да учврсте своје постојеће пријатељски 
везе и да свечано потврде своју -непоколебљиву вољу 
да убудуће заједно боане своју слободу, независност 
и интегритет и да уређују своје међусобне односе 
У духу пријателства и сарадње и y корист учвршће-
ња мира и међунаоодн-е сарадње; 

Президијум Народне скупштине Федеративне 
Нар оди е Републике Југосл авије и Претседник Репу-
блике Мађарске решили су да закључе Уговор о 
пријатељству, сарадњи и узајамној помоћи, те су за 
ту сврху именовали' своје опуномоћенике, и то: 

Президијум Народне скупштине Федеративне 
Народне Републике Југославија Маршала Јосипа 
Броза Тита, Претседник Владе Федеративне На-
родне Републике Југослви је , а 

Претседник Републике Мађарске Господина Ла-
јоша Дињеша, Претседник Владе Републике Ма-
ђарске, који су се, пошто су изменили своја пуно-
моћја, нађена y исправном стању, сагласили y сле-
дећем: 

Члан I 
Високе Стране Уговорнице споразумеле су се 

да ће се У интересу обеју земаља и њихових народа 
удружити y политици трајног пријателства, које ће 
у в р ш ћ и в а т и уском међусобном сарадњом. 

Члан ЕГ 
Високе Стране Уговорнице саветоваће се по 

овим важним међународни^ питањима која се тичу 
интереса обеју земаља или мира и међународа саг 
радње и поступаће споразумно y духу Повеље Ује-
дињених Нација, те ће y споразуму спроводити све 
{потребне мере да би осигурале своју безбедност, 
(независност и интегритет, L 

ВАКА ГЅА01, EGY0TTMUKODESI ES KÔLCSÔNÔS 
SEGÉLYNYU JTAS1 S2ËRZÔDÉS A MAGYAR KOZTAR-
SASAG ÉS A JUGOSZLAV SZÔVETSÉGI NÉPKÔZ-

fARSASÀG KÔZOTi 
A Magyar Kôztârsasâg Elnôke egyrés^rôl és a Jugo-

szlâv Szôvetségi J^épkôztârsasâg Nemzetgyûlésének El-
noksége mâsreszrfil 

abban a meggyôzôdésben, hogy az ôszinte barâti 
kapcsolat és a szoros egyiittmiïkôdés a Magyar Kôztâr-
sasâg пере és a Jugoszlâv Szôvetségi Népkôztârsasâg 
népei tényleges érdekének felel meg, mert е népek 
eboen szabadsâguk és fiiggetlenséguk szilârd zâlogât, 
fejlôdésiik és felvirâgzâsuk utjat lâtjâk, valamint egyiitt-
miikôdésuket Europa е része békéj^nek biztositckâul 
és megerôsitôjéiil tekintik, 

a masodik vilâghâboru tapasztalataibôl kiindulva, 
amikor Németorszâg az eurôpai âllamok egész sorât 
tâmadta meg és szabadsagukat, politikai fiiggetlenséguket, 
teriileti épségiiket veszélyeztette, 

szem ejôtt tartva mindkét orszâgnak a kôlcsônôs 
biztonsâghoz fuzôdô életérdekeit, 

szilârdan eltôkélve, hogy minden, a népelk ellen 
irânyulo tâmadâs ellen egyutt kiizdenek és egyuttes erôveï 
szembeszâllnak akâr a német imperïalizmus ujjâéledési 
kisJrletével, akâr az elobbi bârmilyen formâban jelentkezo 
szôvetségesével, akar bârmely mas tamado allammal, 

attol az ôhajtôl âthatva, hogy fennâllô barâti kap-
csolataikat megszilârditsâk és iinnepélyesen kinyilvanit-
sâk azt a megingathatatlan akaratukat, hogy a jôvôben 
egytittesen kivânjak védeni szabadsagukat, fiiggetlensé-
guket és teriileti épségiiket, tovâbbâ, hogy a béke meg-
szilârditâsa és a nemzetkôzi egyutt m'ikôdés érdekében 
kôlcsônôs kapcsolataikat a barâtsâg és egyiittmiikôdés 
szellemében rendezzék, 

elhatâroztak, hogy е célbôl baratsâgi, egyuttmu-
kôdési és kôlcsônôs segélynyujtâsi szerzôdést kôtnek 
és meghatalmazottaikul kijelôlték: 

a Magyar Kôztârsasâg Elnôke: 
Dinnyés Lajos virât, a Magyar Kôztârsasâg minisz-

terelnôkét, 
a Jugoszlâv Szôvetségi Népkôztârsasâg Nemzet-

gyiilésének EInôksége: 
Josip Broz-Tito marsallt, a Jugoszlâv Szôvetségi 

Népkôztârsasâg miniszterelnôkét, 
akik, јб és kellô alakban talâlt meghatalmazâsaik 

kicserélése utân, a kôvetkezôkben âllapodtak meg : 

1. szakasz. 
A Magas Szerzôdô Félek megegyeznek abban, 

hogy a két orszâg kôzôtti szoros egyiittmiikôdés meg-
szilârditâsa céljâbôl eroiket orszâgaik és népeik érde-
kéoen a kiprôbâlt és tar tôs barâtsâg politikâjânak jegyé-
ben egyesiteni fogjâk. 

2. szakasz. 
A Magas Szerzôdô Felek tanâcskozni fognak 

mindazokban a fontos nemzetkôzi kérdésekben, amelyek 
a két orszâg, vagy a béke és a nemzetkôzi egyiittmii-
kôdés érdekeit érintik és az Egyesiiit Nemzetek Szer-
Vezetének Alapokmânya szellemében egyetértésben fog-
nak eljârni és biztonsâguk, fiiggetlenséguk és teriileti 
épségiik fenntartâsa érdekében minden sziikséges intéz-

Jîedést egyetér tôen foganatosi tanak. 
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Члан III 
У р у ч а ј у ако би Немачка или нека трећа ДР* 

к а в а јЈ^пала једину сд Високих Страна Уговорница 
'са циљем да угризи њену независност, да је пороби 
'или да.,одузме њене територије, друга Висока Стра-
в а Уговорница пружиће јој; без Одлагања војничку 
и сваку другу помоћ свим распвложивим сред-
ствима. 

Члан IV 
Високе Стране Уговорнице обавезују се. да неће 

склапати' никакав савез нити да ће узети учешћа y 
'било каквој акцији упереног 'против друге Високе 
Стране Уговорнице 

Члан V 
Високе Стране Уговорнице учвр<шћиваће зајед-

нички свака y кругу своје делатности економске, 
културне и друге везе између обеју земаља на 
основу уговора и споргзума закључених y том циљу. 

Члт VI 
Ова ј уговор ничим не вређа обавезе које су 

на себе узеле Федеративна Народна Република Ју-
гославија и Република Мађарска према трећим др-
жавама. Високе Стране Уговорнице извршиваће ова ј 
уговор' y духу Повеље Организација Уједињених 
Нација и подржаваће сваку иницијативу која иде за 
тим да се уклоне жаришта агресије и № се осигура 
мир и безбедност v свету. 

Члан VII 
Овај уговор ступа на снагу изменом ратифика» 

цио-них инстрмената која ће се .извршити y Београ-
ду и остаје y важности двадесет година од дана 
потписа. Ако ниједна од Високих Страна Угово»р.ни-
ца на крају овог дв а дес е то годишњег периода не би 
•изјавила жељу; на годину дана пре истека рока, да 
откаже овај уговор, он ће остати на снази за иду-
ћих пет година, и така оваког пута дотле док једна 
од Високих Страна Уговорница на годину дана пре 
истека текућег петогодшињег периода писмено не 
саопшти овоју намеру на прекине његово важење. 

У ПОТВРДУ ЧЕГА, опуномоћеници су потписали 
овај уговор и ставили на њега своје печате. 

Рађено y Будимпешти 8 децембра хиљаду девет 
стотина четрдесет седме године, y по два примерка, 
taa сршко-хрватском и мађарском језику, е тим да 
'оба текста имају подједнаку важност. 

3. szakasz. 
Abban az eselben, ha Németorszag, vagy bâimely 

mas âllam megMmadnâ a Magas Szerzôdo Felek egyikét, 
hogy veszélyeztesse fiïggetlenségét, vagy kigazza, vagy 
teriïletét megesonkitsa, ugy a mâsik Magas Szerz,:dô 
Fél a megtâmadott Magas Szerzodô ré lnek minden 
rendelkezésre allô eszkôzzel késedelem nélkiil katonai 
és mînden egyéb segitséget fog луи tarti: 

4. szakasz. 
A Magas Szerzôdo Felek kôtelezik magukat, hogy 

пеш kôtnek olyan szôvetséget és пеш vesznek rész-
semmiféle olyan akcioban, amely a masik Magas Szert 
zôdô Fél ellen irânyul 

5. szakasz. 
A Magas Szerzôdo Felek ors^agaik kôzôtti gazda-

sâgi, kulturâlis és minden egyéb kapcsolataikat — az е 
c é b J I kôtôtt szerzôdések és egyezmények alap.ân 
egyiittesen fogjak sajât tevvkenységi kôriikben meg-
szilarditani, 

6. szakasz. 
£z a szerzôdés semmi vo.iatkozisoan пет егinti 

azokat a kôtelezettségeket, amelyeket a M a ^ a r Nép-
kôztarsasag és a Jugoszlâv Szôvetségi Népkjz ta rsas ig 
valameîy harmadik allamma 1 szemben mir ma.<u.ra 
vâllaltak. A Magas Szerzôdo Felek ezt a szerz dJsî az 
Egyesiilt Nemzetek Szervezetének Alaзокт^пуа szelie-
mében fogjâk teljesiteni és tâmogatnak mini?n kezde-
ményezést, amely arra iranyul, hogy a t lmadâs tiiz-
fészkei eltâvolittassanak és a béke és biztonsag biztosit-
t assék a vilâgon. 

7. szakasz, 
Ez a szerzôdés a megerôsi tô okiratoknak Belgrad-

ban eszkôzlendô kieserélésével lép életbe és életbelépé-
sétôl szâmitott 20 évig marad hatâlyban. Ha a Magas 
Szerzôdo Felek egyike a szerzôdés lejârta elôtt egy 
évvel п е т nyilvânitanà ki azt az ôhajàt, hogy a szer-
zôdést felmondja, ugy az tovâbbi ôt évig hatâlyban 
marad és ezenlul is mindazon ideig, amig a Ma^as 
Szerzôdo Felek egyike az ôt évi idôszak letelte elôtt 
egy évvel irâsban fel п е т mondja. 

snnek Miteléùi. a meghatalmazottak a sze rzôd j s t 
alâirtâk és pecsétjukkel ellâttâk. 

Kelt Budapesten, 194/. évi december ho 8. па ^ л 
két-két példânyban magyar és szerb-horvât nyelven azzaî, 
hogy mindkét szôveg hiteles. 

TITO, s. k. 
DINNYÉS, s. k. 

ТОТО, е. p. 
ДИШЕШ, е. p. 

Члан 2 
Oeiaj указ ступа на снагу даном његовог доношења. 

У.бр. 23 
8 јануари 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југослвије 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 
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18. 
Ради извршења Наредбе о склапању уговора 

{предвиђених Уредбом о планској расподели инду-
стриско робе и Уредбом о изради плана увоза и 
»планској расподели р-обе увезене .из иностранства 
(„Службени лист ФНРЈ" 6ip. 40/47), на предлог Прет-
с е д н и к Привредног савета Владе ФНРЈ, Влада 
ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ИЗВРШЕЊУ УГОВОРА И ОБАВЕЗА 
ИЗ 1947 ГОДИНЕ 

I. — Уговори склопљени y 1947 години на осно-
ву Наредбе о склапању уговора предвиђених Уред-
бом о планској расподели индустри је робе и 
Уредбом о изради плана увоза и планској распо-
дели робе увезене из ино странога, који «нису извр-
шен« Y току 1947 године, имају се извршити У првом 
Кварталу 1948 године, и то: 

1) све обавезе према, извозу које произилазе 
било из уговора било из плана извоза, е тим да 
испоруке које се имају извршити не «иду на терет 
обавеза према извозу y 1948 години; ^ 

2) обавезе према осталим потрошач »ма, које 
произилазе из уговора, е тим да: 

а) не иду на терет квота из плана расподеле за 
1Ѕ4Ѕ годину, уколико је производња односних ко-
личина реализована У 1947 години-; 

б) падају на терет квота из плана расподеле 
за 1948 годину, уколико (производња одн-осиих коли-
чина није реализована У 1947 години. 

II. — Уговарачи могу споразумно извршити ре-
визију уговора наведених У тач. I под 1) и 2) и ме-

* њати поједине клаузуле склопљених уговора. 
Уговарачи су дужни дг одмах ступе y међусобну 

везу и да расправе питање ревизије уговора по 
»претходтж ставу. Они ће уједно разбијати ревизи-
јом утврђене рокове испоруке на месеце. 

III. — Изузетно, Претседник Привредног савета 
Владе ФНРЈ може поједина предузећа односно ди-
рекције ослободити извршења ЈОШ и е реал изов апих 
уговора из 1947 године као и изузети (поједине 
производе по склопљеним, а неизвршешш угово-
рима У 19-47 години, уколико су такви уговор« у> 
супротности са привредним планом y 1948 години.-
Исто тако Претседник Привредног савета Владе 
ФНРЈ може одредити да се неизвршени уговори y 
1947 години могу извршити и y протеку првог квар-
тала 1948 године. Овакво решење Претседник При-
вредног савета Владе ФНРЈ не дира питања накнаде 
штете утаиачених уговором између странака. 

frV. — Ближе прописе по овој наредби y слу-
чају потребе доноси Претседник Привредног савета 
Владе ФНРЈ. 

V. — Ова наредба ступа на снагу даном објава 
љивања y „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

IV Бр. 181/48 
8 јануара 1948 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југд сл авије 

Jocrin Броз-Тито, е. pv 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

19. 
На основу чл. 17 Закона о једно образи ом рачу-

новодству, а на предлог Министра пољопривреде и 
шумарства ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАСПОРЕДУ КОНТА (КОНТНОМ ПЛАНУ) ЗА 
ДРЖАВНА ПОЉОПРИВРЕДНА ДОБРА 

Државна пољопривредна добра савезног и репу-
б л и к а н а ^ значаја, дужна су да од 1 јануара 1948 
године примене распоред конта (кортни план) за 
државна пољопривредна добра који ће бити објав-
љен y посебном издању „Службеног листа ФНРЈ". 

Досадашњи рачунски планови престају да важе 
31 децембра 1947 године. 

Бр. 56736 
31 децембра 1947 године 

Београд 
Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

Министар пољопривреде и шумарства, 
др Васа Чубриловић, с. р. 

20. 
На основу члана 17 Закона о једноставном ра-

чу новод-ству, а на предлог Министра трговине и 
снабдевања ФНРЈ, доносим 

Уф 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОСНОВНОМ РАСПОРЕДУ КОНТА (КОНТНОМ 
ПЛАНУ) ЗА УГОСТИТЕЛСТВО 

1) Сва угостителска предузећа специјалне кате-
горије, као и угостителска лредузећа прве групе 
II (категорије, обавезна су да оа 1 јануаром 1948 го-
дине -примењују Основни распоред конта (контић 
•план) за/ угостителство. 

2) Са 1 јануаром 1948 године престају да важе 
за сва предузећа из тачке 1 овог решења сви досада 
објављени рачунски (контни) планови за угости-
телска предузећа. 

3) Угостителска предузећа друге групе II кате-
горије, а која су досада водила једнообразно рачу-
новодство, обавезна су такође на примену Основног 
распореда конта са 1 јануаром 1948 године. 

4) За остала угостителска предузећа државна, 
задружна и приватна која досада нису водила једно-
вбразно рачуноводетво, прописаће начин вођења» 
књига министарства трговине и снабдевања народ« 
них република y сагласности са мин и стар ств им а ко-, 
»муналних- послова или Главним задружним савезом, 
е тим да су сва таква предузећа дужна да обезбеде 
минимално оне показатеље, који су одређени на' 
крају Упутства за Основни распоред конта за уго-
стителство. 

5) Основни распоред конта (контри план) за уго-
стителство биће објављен y посебном издању „Слу*: 
жбеног листа Федеративна Народне Републике Ју-
г остави је". 

VI бр. 528 
6 јануара 1948 године 

Београд 
Министар' финансија, 
Срете» ЖуЈовчгћ, с. р. 

Министар трговине и снабдевање; 
др Заим Шарац, с. р. 
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Президијум Народне скупштине Ф е д е р а л н е 
Народне Републике Југ осла виј е, по сравшењу са 
изворним текстом, установио ј.е да су се y тексту 
Општег дела Кривичног з-акогаика, објављеном y 
„Службеном листу ФНРЈ" број 106/47, потерале ниже 
наведене грешке, т.е даје следећу 

И С П Р А В К У 
КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА — ОПШТЕГ ДЕЛА 

а) На страни 1468, y чл. 43, ст. 2), y четвртом 
и петом реду, после речи: „ или угашен-а 
услед з а с т а р е л о г " , треба изоставити речи: „бри-
сања осуде". 

б) На страни 1470, y чл. 63, ст. 1), y трећем реду 
одозго, уместо речи: „да је његово дело услед про-
мењених прилика изгубило свој друштвено опасни 
значај " тр»еба да стоји: „да је његово дело 
услед промењених прилика изменило свој друштве-
но опасни значај" , 

в) На страни 1472, y чл. 85, ст. 3), y првом реду 
одозго, ^после речи: „Условни отпуст траје до истека 
времена" треба изоставити реч: „казне". 

С. Бр. 33. — Из Президијум^ Народне скупштине 
Федератише Народне Републике Југослвије , 10 ја-
нуара 1948 година. 

У К А З И 

У К А З 

На основу тач. 10 чл. 74 Устава, ^ на предлог 
Владе Федеративне Народне Републике Југославије, 
Президијум Народне скупштине Федеративне На-
редне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 

Да се др Срећко Шишовић посланик ФНРЈ у. Рио 
де Жанеиру разреши досадашње ^ ж н о с т и и постави 
за посланика Федеративен е Народне Републике Југо-
с л в и ј е y Мексику. 

У. 'бр. 3 
3 јануара 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
4фед£ративне Народне Републике Југослава]е 

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

У К А З 

На ост&у тач. 10 чл. ,74 Усташа, а на предлог 
Владе Федеративне Народне Републике Југ осл авије, 
Президијум Народне скупштине Федеративна На-
редне Републике Југослвије 

р е т к о ј е 

да се еа посланика Федер агилне Народне 'Репу-
блике Јргос«ми«је y Када-да nvova&m Јакшић Мато 

начелник Протокола Министарства иностраних по-
слова ФНРЈ, 

У. бр. 5 
3 јануара 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, е. р< 

У К А З 
На основу тач. 10 чл. 74 Устава, а на предлог/ 

Владе Федеративне Народне Републике Југослвије, 
Президијум Народне скупштине Федеративне На-
родне Републике Југославија 

р е ш и о ј е 
да се за посланика Федеративне Народне Репу-

блике Југослвије y Рио- де >Ka^eHpv постави др 
Рајко Ђермановић бивши посланик ФНРЈ y Шток-
холму. 

У. бр. 4 
3 јануара 1948 г о д и н е 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југославије 

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

О Д Л И К О В А Н А 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југославије 
на основу члана 2 Закона о орденима и меда-

љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ 

• р е ш и о Ј е 
да се за показану храброст, осведочени рад »а 

остварењу братства и јединства међу нашим наро«-
дима и стечене заслуге за народ y току народног 
ослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
и от дор учинци: Бајић * Ј. Драгиња, Цветковић С. 

Меланија, Јевтић В. Смиља. Ковачевић Авде Сена 
и Репац П. Сока. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА П РЕДА: 
капетан Аралица Д. Раде; 
поручник Јовичић К. Боса; 
• потпоручник Мио ман ов ић И. Зора. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
потпоручници: Борозан И. Кића, Ката» Е. .Блип 

вер и Поповић Ј. Јулка; 
заставник Јодожић И. Олга. 
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ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД ÏÎI РЕДА: 
" потгкручници: Ђурашковић Раке Милка. Мичић 

Петра Дана и Раков, Анте Милка; 
заставници: Бојић Недељка Коса, Грујевски Те-

офила Грујо, Имр ита Ђуре Љубица и Шипић Томе 
'Милеска; 

борци: Алберт Николе Јелица, Бојовић Свето-
зара Јездимир, Бушио Мике Катица, Добровић Ми-
лана Никола, Ђаковић Вучине Марија, Хаџисмајло-
вић Смаила Нађа, Хохнер Бернарда Ружа, Ишток 
Оскара Мирослава, Иш ток Оскара Зорица«, Јовичић 
Илије Олга. Матијашевић Милорада Драган, Мили-
новић Школе Милорад, Миловановић Миладина Пе-
тар, Момић Марјана Жикица, Николић Николе Вера, 
Николић Стоиљка Чедомир, Петровић Вучка Михај-
ло, Поповић Доброслава Пуниша, Раљевић Петра 
Иван, Радојковић Милоша Војислав, Ристић Михајла 
Марија, Трипковић Драгомира Ангелина и Бујан ац 
Босиљка Радомир. 

Бр. 441 
28 јула 1947 године 

Београд 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративна Народне 

Републике Југославије 
г а основу члана 2 Закона о орденима «и меда-

л - . а на предлог Врховног команданта оружаних 
е а ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
та се за показану храброст, умешност y коман-

довгњу, осведочени рад «на остварењу братств-i и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
еа народ y току народноослободилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНКЕ ЗВЕЗДЕ И РЕДА: 
потпуковник Савић Лазара Душан. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И РЕДА: 
потц\'ковниц.и: Гилић Б. >шка Миладин. Симовић 

Т о ^ ^ а Милош и Влатковић Максима Љубомир; 
мајори: Арсенијевић Светозара Милан, Ђурчић 

Лазела Милован, Јовановић Душана Драгољуб, Пе-
ровић Ђорђа Даница, Студиј Стевана Јездимир и 
Витковић Владимира Љубиша; 

капетани: Арнерић Шимуна Винко, Гинзберг Фи-
липа Ервин, Казмин Василије Вјећеслав, Мајсторовиќ 
Петра Велимир, Перишић Обрена Драган, Ширем 
Звонимира Тугомир и Томић Стевана Миленко; 

пооучници: Јовановић Павла Владимир, Косовић 
Илије Милорад и Маран Јована Јованка; 

потпоручник Штимац Михајла Ђурица; 
заставници: Алкалај Морица Сида и Остојић 

Николе Милан; 
Бељаков Бориса Јелена, Недић Мате Марица и 

Новак Петр« Даница; 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА 
потпуковник Стојановић Косте Војислав; 
мајори: Божовић Саве Саша, Демић Петра Луи 

за, Л-тифић Мустаф е Сафет и Леви Јакова Пандор; 

кгпетани: Колик в ић Ђу кана Данила и Посинксг 
сић Николе Иво. 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
мајори: Гала Михајла Александар и Ковачко 

Кнежевић Ирина; 
•поручник Томић Милоша Милан. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
потпуковеик Савић Лазара Душан; 
мајори: Божовић Саве Саша и Маројевић Фране 

Винко; 
капетан Вајс Јосипа Емануел; 
потпоручник: Ињац Ђуре Недељка и Лукић Ра-

де Петар; 
заставник Лацковић Раде Бранко 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетани: Ганц Јосипа Петар, Јовановић Трифу-

на Љубомир, Клеменчић Хинка Херберт, Мариновић' 
Алексе Слободан и Пураћ Милана Љубомир; 

поручници: Делибашић Радована Данило, Ђор-
ђевић Михајла Жарко, Фар кић Мише Борислав и 
Коркоделовић Васе Бранислав, 

потпоручник: Деспотовић Божидара Добривоје 
и Вељић Косте Трајка; 

заставник Башић Гаје Блаж; 
Анђелковић Сабоа Миодраг, Хрануели Николе 

Сава, Илић Аранђела Игњат, Милосављев^ Симе 
Надежна, Поповић Летић Даринка и Ракић Михајла 
Милан. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Вуковић Јосифа Бранко. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
Белтрам Франца Јулију и Вуковић Богољуба 

Мирослав. 

Бр. 457 
8 августа 1947 године 

Београд 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, с. v. ДР И. Рибар, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
16. Указ о ратификацији Уговора о прија-

тељству, сарадњи и узајамној помоћи изме-
ђу Федерѕтивне Народне Републике Југо-
славије и Народне Републике Бугарске — 41 

17. Указ о ратификацији Уговора о прија-
тељству, сарадњи и узајамној помоћи 
између Федеративне Народне Републике 
Југо сл авије, и Републике Мађарске 43 

18. Наредба о извршењу уговора и обавеза 
из 1947 године — — 46 

19. Решење о распореду конта (контном плану) 
за државна пољопривредна добра 46 

20. Решење о Основном распореду конта (кон-
аном плану) за угостителство — 46 

Исправка Кривичног законика — Општег 
дела 47 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Неш овић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа Југословен-

ског штампарског предузећа, Београд 


