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62. 

У К А З 
О РАТИФИКАЦИЈИ КОНВЕНЦИЈЕ О РЕЖИМУ ПЛОВИДБЕ НА ДУНАВУ 

- На основу чл. 74 тач. 9 Устава ФНРЈ Президијум Народне скупштине Федере-
тивне Народне Републике Југославије одлучује: 

Члан 1 
Ратификује се и добија обавезну снагу Конвенција о режиму пловидбе на Дунаву 

потписана 18 августа 1948 године у Београду, а која гласи: 

КОНВЕНЦИЈА О РЕЖИМУ ПЛОВИДБЕ НА 
ДУНАВУ 

Са,вез Совјетских СОЦИЈМИСТИЧКИХ Ре,публика, 
Народна Република Бугарска, Република) Мађарска', 
Румунска Народна Република, Совјетска Социјали-
стичка Република Украјина, Чехословачма Републитоа^ 
и Фед ем,отивна! Народна Република Југослав,ија', 

имајући у виду одлуку Савета Министара! ино-
страних послове од 12 децембра 1946 године о сази-
вању Конференцчје Представника држава поменутих 
у то ј одлуци, ради израде нове Конвенције о режиму 
пловидбе на Дунаву, н 

желећи да осигурају .слободну пловидбу Дуна-
вом у складу са интересима и сувереним -правима! 
подуиаиских земаља као и да учврсте економске и 
к-ултурне везе између самих подуна,вских земаља, 
као и са другим земљама 

- одлучили1 су да закључе Конвенцију о режиму 
пловидбе на Дунаву и, у том циљу, одредили су 
своје доле по тасте ане пуномоћнике који су се, пошто 
су поднели с,воја! пуномоћја нађена у доброј и про-
лиеној форми, сложили у следећем: 

ГЛАВА I 

Опште одредбе 
Члан 1 

Пловидба иа Дунаву- биће слободна! и отворена 
Дјржаељаним:!, трговачким бродовима' и роби свих 
држава на' бази рави опраше сти у погледу лучких 
и пловидбе них такса као и у погл,еду услова, трго-
вачке пловидбе. Рерн,е одредбе неће се примењивати 
на промет између лука' које припадају једној истој 
држави. 

Ч^ан 2 
Режим установљен свом Конвеидијом примењује 

се на' пловни део реке Дунава р д У л ш до Ц,рноц 

К О Н В Е Н Ц И П 
О РЕЖИМЕ СУДОХОДСТЗА НА ДУНАЕ 

Сонзз Советских Социалистическнх Рсспублик, На-
роднан Република Болгарии, Векгерскал Республика, 
Руммнскан Республика, Украннскаи Советскаи Социали-
стическаи Република, Чехословацкаи Република и Фе-
дсративнаи Народнал Республика 10гославии, 

Принимал во внимание постановление Совета Ми-
нистров Иностраним Дел от 12 декабри 1946 года о 
сознве Конференции дли внработки новоИ Конвенции 
о режиме судоходства на Дунае в доставе представи-
телеИ указанннх в атом решении государств и 

желаи обеспечитБ свободное судоходство на Дунае 
в соответствии с интересами и суверенннми правамн 
придунаМских стран, а также в целих укреплении вко-
номических и кулвтурннх свизеИ придуиаНских стран 
между собоИ и с другими странами, 

Решили заклкзчитБ Конвенцикз о режиме судоход-
ства на Дунае и в зтих целих назначили нижеподпи-
савшихси в качестве своих уполномоченннх предста-
вителеИ, ноторне по пред'ивлении своих полномочиИ, 
наИденнБ1х в порлдке и должноб форме, условнлисв 
о нижеследукнцем: 

ГЛАВА I. 

ОБ1ДИЕ П О Л О Ж Е Н А 

СтатБН 1 
Навигацил на Дунае должна 6БЈТБ свободноИ и 

открнтоД дли граждан, торговБ1х судов и товаров вссх 
государств на основе равенства в отношении портовнх 
и навигациоинБЈх сборов и услови^ торгового судоход-
ства. ВБннеизложенное ке распрострањени на пере-
возкк мсжду портами одного и того же государства. 

СтатБЛ 2 
УстановленнмИ настоишеИ КонвенциеВ режим ра-

сгространнетсн на судоходнук) ЧЗСТБ река Дунав от 



Страна 98 — Број 8 СЛУЖ-БЕНИ ЛИСТ Среда, 26 јану,ар 1949 

-Мора р.укавц-ем Сулине са излазом на море кр.оз, 
СуЛИНСКИ К2ЈН8Л. 

Члан 3 
Подуна-вске земље се обавезују да К и ш је сек-

торе Дуна-ва одржавати у пловном ста-њу за р^чне 
и, н-а! одговарајућим секторима, за поморске бродове 
и да( ће извршити потребне радове за обезбеђење и 
побољшање услова пл-овидбе, као и да -неће опречан 
вати ни ометати пловидбу на пловним путевима Дух 
нава. По питањима, назначеним у овом чувану п-оду.) 
навске земље саветоваће се сг: Дунавском ^емисијом; 
(Члан 5 доле) 

Пр^брежне земље могу у оквиру својих респект 
т Н Е К И Х граница предузи.м-атги1 радове за -обезбеђење! 
пловидбе чије би извршење изискивале хитне и не-
предвиђене околности. Држ.аве треба да ,обавесте 
Комисију о р-азлозима који су изазвали те рад-ове и 
поднесу јо ј кратак опис тих редова. 

Члан 4 
У случају да једна подунавска! др.жава даје у 

стању да сама предузме рад-ове који су у њеној те-
рит-ориј-ално Ј надлежности а који су потребни за 
обезбеђење нор м.ашне пло-видбе, т.а ће држ-ава бити 
обавезна да изв-ођење тих радова пре-пусти Дунав-
ској КОМИСИЈИ (члан 5) под условима које буде ова 
одредила а не може ^х поверити којој другој др-
жави, изузимајући он зј део речног пута који чини 
границу те државе. У овом последњем случају К-о-
мисија ће одредити услове извршења тих радова. 

Подунав-ске земље се обавезују да Комисији идц 
држав-и која извршује радове пруже св-аку са-радњу 
у извођењу тих радова. 

ГЛАВА П 

Организационе одредбе 
Део I Дунавска комисија 

Члан: 5 

Оснива се Дунавска комисија, доле озн-ачена! под 
именом „Комисија", састављена од представника по-
д у н а в с к у земаља по једн-ог за сваку земљу. 

Ч л ш 6 
Комисија бир-а међу својим члановима свгог прет-

седница, потпретседника и секретара, који се бирај.у 
за време од три го-дине. 

Члан 7 
Комисија одређуј- датум својих за-седања и свој 

Послов,ник. 
Прва седница К-о-мисије одржаће се у рок,у од 6 

месеци од дана ступања н-а снагу ове Конвенције. 

Члан 8 
Надлежност Комисије простире се на Дунав о-

нако ка-ко је он одређен у члану 2. 
Комисија је надлежн-а: 
а) да се ста,ра о извршењу одредаба ове Кон-

венције; 
б) да, на бази п-редло-га и пр.ојеката које под-

носе подунавске државе и специјалне речне админи-
страције (члан 20 и 21), изради генерални ЈШН ве-
ликих редова који су у интересу пловидбе кад и да 
утврди о-пшти1 предрачун тр-ошкова за те радове; 

в) да извршује редове у, случајевима предвиђе-
ним чл. 4; 

Ул;.ма до Черного мори через Сулинское гирло с ВБГ-
ходом к моркз через СулинскиН канал. 

СтатБЛ 3 
ПридунаИские государства обнзмвакпса содержатБ 

свом участки Дунал в судоходном СОСТОЈШИИ дли реч^ 
1Њ1Х и на соотвествугоших участках морских судов А 
производ нтв необходимв1е работв1 дли обеспсченил А 
улучили;ш услови^ судоходства, а также не ставите" 
лреплтствиД или помех дли судоходствг на фарватерах 
Дукаи. По вопросам, указашљш в ћиСтонвдеД статве, 
ЦЈЈК'јуне. Ј,екне государства консул1тит ЈОТСЛ С Дунав-
ско И КомиссиеВ (ст. 5 ниже). 

Прибрежнв1е государства могут в своих лределах 
цредприннтБ работв1 по обеспеченик) судоходства, ви-
полнение которих необходимо по возникшим срочнмм 
и непредусмотреннмм обстолгелБствам. Государства 
дообшат Комиссии причинБГ, ВБЈЗБшакнцие ати работвг, 
и представлт краткое описание зтнх работ. 

СтагБн 4 
В случае, когда какое-либо придунаДское государ-

ство не в состолнии будет само предпринлтв работа, 
входлш,ие в его террито^иалБнук) компетенцик), не'-
обходимБ1е дли обеспеченил нормалвного судоходства, 
то такое государство должно буде? передатв ВБШОД-
нение зтих работ Дунаискои Комиссии (ст. 5) на усла-
винх, которБ1е укажет Комиссил, без права передоверил 
ВБшолненил зтих работ другому государству, за исклш-
чением тов части речного пути, которал составит гра-
ницу данного государства. В атом последнем случај 
Комиссил определит у с л о в а вБшолненил зтих рабат. 

Придунамские государства облзБ1вак)тсн оказБшатр 
вслкого рода содеИствие Комиссии или государству, 
ВБ1П0лнн10шему указаннБ1е работвг. 

ГЛАВА II. 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ!!^ ПОЛОЖЕНИН 

Раздел 1. Дунаискал Комиссил 

СтатБН 5 
ДунаИскал Комиссил, именуемал ниже „Комиссин", 

учреждаетсл в составе представителеИ придунаиских 
стран по одному от каждои. 

СтатБл 6 к 
Комиссил ВБ1бирает из своего состава председги-

телл, вкце-председателл и секретари на трехлетниД 
ср ок. 

СтатБл 7 
Комиссил устанавливает сроки своих сессив и свои 

правила процедурвг. 
Первое заседание Комиссии состонтсл в шести.-

меснчнБШ срок со дил вступленил в силу настоншеД 
Конвенции. 

СтатБН 8 
Компетенцил Комиссии распрострањени на Дунав 

согласно статве 2. 
В компетентно Комиссии входит: 
а) наблк)дение за исполнением постановленив на-

столшев Конвснции; 
ђ) состевление обшего плана основнБ1Х работ в 

интересах судоходства на базе предложени^ и пра-
ектов првдунаИских государств и специалБНБ1Х речних 
АдмнннстрациИ (ст. ст. 20 и 21), а также составдение 
обшеи сметБ1 расходов, относлшихсл к зтим р а б о т а о ( 

с) производство работ в случаих, предусмотрен^ 
НБ1Х СТ. 4Ј 
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г) да да.'е савете и чини пре,поруке пол екавским 
У погледу извршења радова предвгиђешх 

раграфо-м „Б" овог члаик, водећи прет том рачуна 
о техничким и економским интересима, плановима и 
Ногућностима односн.их држава; 

" д) да да је савете и чинтг препоруке сп еди Јал ним 
.речним администрацијама (чл. 20 и 21) и да" врши 
размену информација сз- тмм администрацијама. 

ђ) да на целом .пловном делу Дунава успостави 
јшдн оспорава-н систем одржавања пловних путева и 
да .водећи рачуна1 о специјалном условима појединих 
вектора', утврди основне одредбе у погледу пловидбе 
Дунавом, обухват: ју ћи ту и о л о в н е наредбе о пи-
лотској служби; 

е) да уједначу.је прешла .речне бааааддастн; 
ж) да координира рад хидрометеоролошких слу-

р ђ н на Дунаву, да издаде једа'н јединст,вени хидро-
'дописи билтен и хидролошка предвиђања!, на дужи и 
краћи рок, на Дунаву; 

з) да прикупља статистичка податке који се од-
носе на .пловид-бу Дунавом, уколико се ради о пита-
њима која спадају у надлежност Комисије; 

и) да објављује, за' потребе пловидбе, приручни-
ке,, саобраћајне карте, пловидбене карте и атла,се; 

ј) да припре,ма, и одобрава буџет Комисије и да; 
одређује т убира таксе предвиђене чл. 10. 

с!) коксулБтации н рс; :мендации придунаИским 
госу,! рствам, касакшшесп вБшолненил работ, указан-
НБ1Х в п. ,,ђ" зтои статуи, с учетом при атом техннче-
ских м зкономических интересоз, планов и возможно-
стеи данннх государств; 

е) коксулБтацин н рскомендацил специалБНБШ реч-
ним Администрацплм (ст. ст. 20 и 21) и обмен с мими 
информациеИ; 

0 установление едипов системи навигациоНнов 
путеном обстановки на всем судоходном течении Дунан, 
а также, с учетом специфических услови^ отделБНБ1Х 
участков, основнБ1х положени^ о плавании по Дунанз, 
вкл! пн осиовнБ1е положеннн лоцманскои служ6Б1; 

ц) унификацил правил надзора; 
ћ) ко ор дин ацин гидрометеорологическои службв1 

на Дунае, издание еднного гидрологического бкзллетенл 
и гидрологичесмих прогнозов, краткосрочнв1х и долго-
СрочнБК, дли Дунал; 

1) статистика судоходства на Дунае по вопросам, 
вхо д атим в компетенцик) Комиссии; 

ј) издание справочииков, лоциИ, навигационнв1х 
карт и атласов дли нужд судоходства; 

к) составление и утверждение бгаджета Комиссии, 
а также установление И бзимание сборов, предуСмо-
треннБ1Х ст. 10. 

Члан 9 
Д а би одговорила задацима одређеним у прет-

ходном члану, Комисија' има на р а с п о л о ж е н свој 
секрегаријат и потребни .апарат чије се особље ре-
грутује међу д р ж а в љ а н и н ,гк) дунавских земаља1. 

Организацију Секретаријата и апарата одре-ђује 
сама Комисија. 

СтатБн 9 
Дли вмполнении указаннв1х в предвшушеВ статБе 

задач Комиссил имеет своИ Секретариат и необходимвШ 
аипарат, персонал которв1х комплсктуетсл из граждан 
^ридунаКских государств. ^ 

Организаццл Секретариата и аппарата устанавли-
ваетсн самов Комиссиеи. 

Члан ЈО 
Комисија саставља свој буџет н одобрава га ве-

ћином гласова свигх својих чланова!. Буџет мора пред-
видети расходе за1 издржавање Комисије и њеног! 
апарата- који ће се покривати ј е д н а к ш годишињм 
доприносима свих подунавских ,држава. 

З а покриће трошкова специјал них радова извр-
шених у циљу обезбеђења или побољшања услова: 
фл ов нос ти, Комисија може одредити специјалне 
таксе. 

Члан 11 
Комисија доноси одлуке већином гласова при-

сутних чланова сем у случајевима специјално Пред-
виђеним овом Конвенцијом (чл. 10, 12 и 13). 

Кв.орум Комисије састоји се од пет чланова. 

Члан 12 

Одлуке Комисије п-о питањима предвиђеним па-
раграфом б, в, г, д, члана 8 треба да буду донете 
већино,м гласова свих чланова Комисије, но без ма1-
јсензације државе на чијо-ј територији1 треба1 да буду 
Свршени радови. 

Члан 13 

Седиште Комисије је у Г.а1лацу. . 
Међутим, одлуком донетом већином гласова свих 

чланова, Комисија1 може променити \!есТо овог се-
дишта. 

Члан 14 

"Комисија се признаје правна личност саобразно 
32-К'СнодавсТву државе у којој се налави њено седи-
ште. 

СтатБЛ 10 
Комиссил составлиет свои бк)джет и утверждает 

его болБшинством голосов всех членов. В бгоджете 
должнБ1 6Б1ТБ предусмотронм расходБ1 на содержание 
Комиссии и ее аппарата, которие покрБшанзтсл за счет 
џзносов придунаИских государств, производимБ1х еже-
годно в одинаковом дли каждого государства размере. 

Дли покрБ1тиа расходов по производству специалБ-
НБ1Х работ, обеспечивагаших надлежахцее состоанне 
Судоходства или его улучшение, могут устанавливатБсл 
КомиссиеН специалБНБ1е сборБ1. 

СтатБЛ 1 

Решенин Комиссии принимакзтсл 6ОЛБШИНСТВОМ 
голосов Присутствукнцих членов, кроме случаев, спе-
ћцаш.но првДУСМ0ТреннБ1Х в зтоИ Конвенции (ст. ст. 
10, 12 и 13). 

Кворум Комиссии — ПЛТБ членов. 

СтатБИ 12 
Решенил КомиссЈШ по вопросам, предусмотреннБш 

НуНКТаМИ ,,ђ", ,,С", ,,Г", ,,г" СТ. 8, ДОЛЖНБ1 бвГГБ принитБ1 
болвшинством голосов всех членов Комиссии, однако, 
без маДоризироЕаиил государства, на территории ко-
Т о р о г о ДОЛЖНБ1 ПрОИЗВОДИТБСЛ раб0ТБ1. 

СтатБН 13 
МсстопребБшанием Комиссии лвллетсн город Талац. 
Комиссин может, однако, решеним, принитБШ 

болБшинством голосов всех членов, изменитв место 
своего пребБшанил. 

СтатБл 14 
Компссни предоставлнготсн ' права горидического 

лица согласно законодателвству государства по месту 
ее пребиваше. 
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Члан 15 
Службени језици Комисије су руски и фран-

цуски. 

Члан 16 
Чланови Комисије и лица ко^а она опувомоћи 

уживају д и п л о м а т и имунитет. Службене просто-
рије, архиве и документи сваке врсте који су својина 
Комисије нешовредиви су. 

Члан 17 
Функционери Комисије снабдевени одговара.јућим 

пуномоћима обавестиће надлежне власти подунЈв-
ских држава' о прекршај има правиле пловидбе, са.ни-
тарних правила и правила речне безбедности, који 
би Комисији дошли до знања. Надлежне власти ду-
жне су да, са своц-е стране, обавесте Комисију о м.е-
рама предузетим поводом нотификоаланих горе на-
значених прекршаја 

Члан 18 
Комисија има свој печат и овоју заставу коју 

има право да истиче на својим службеним просто-
ријама и својим бродовима. 

Члан 19 
Подунавске државе дужне су да Комисији као 

и њеним функционерима и особљу пруже сарадњу 
потребну за извршење задатака који произилазе из 
све Конвенције. 

Ови функционери и особље, у вршењу својих 
службених дужности им ацу право слободног кре-
тања по реци и у пристаништа^ , у границама' надле-
жности Ко-мисије, под условом да поштују зак он-о 
давство дане државе 

Део II. Специјалне речне администрације 

Члан 20 
На доњем Дунаву (од ушћа Суд ниског канала до 

Бран ле закључно), ствара ге специјална речна адми-
нистрација за извођење хидрстехничких р.адова и 
регулисање пловидбе, у саставу претставника при-
брежних суседних држава (Румунске Народне Репу-
блике и Савеза Совјетских Соција-листичких Репу-
блика). 

Администрација- функционише на основу спора-
зума између Влада! земаља учесница! Администрације. 

Седиште Админстрације је у Г-ал ацу. 

Члан 21 
На сектору Ђердапа (ОД Винце до Костол^ на 

десној обали и од Молдова Беке до Турну-Севе-
рина н-а левој обали Дунава.) ств-ара се специјална 
речна Администрација Ђердапа у с-а-ставу претстав-
ц и ^ Румунске Неродне Републике и Федеративне 
Народне Републике Ј у г о с л в и ј е за извођ-ење хидро-
техничких радова и регулиса-ње пловидбе ва озна.-
ченом сектору 

Администрација функци.онише на оси ву спор-а-
зум"! између Влада земаља уечснкца Администрације. 

Селишта Администрације су Оршажа- и Текија. 

Члан 22 
^попазуму о специЈалним речним Администраци-

јама (лиже названих „Администрација" (.моје ес по-
мињу у чл. 20 и 21 са.општа'8'ају се Комисији. 

СтатБл 15 
ОфициалБНБши лзнками Комиссии лвлжотсл рус-

скиН и францувскиЛ. 

Статвл 16 
ЧленБ1 Комични и уполномочешше ега должност-

ние лица полБзу,отсн дмпломатнческим иммунитетом. 
Служебние п о м е т е н а , архиви и немного рода доку-
м е н т Комиссии — неприкосновеннн. 

СтатБн 17 
Должно стине лица Комиссии, обладагашие со-

ответственнБши полномочинми, оповешамт компетент-
НБ1е власти придунавских государств о дошедших до 
сведеним Комиссии нарушенинх правил судоходства, 
санитарнБ1Х правил и правил речного надзора. Компе-
тснтнБ1е власти ДОЛЖНБ1, В СВОЈО очередБ, оповеститћ 
КОМИСИЈИ о мерах, приннтБ1х в свлзи с ВБниеупомн-
нутБши сообшенинми о нарушених. 

СтатБл 18 
Комиссил имеет свога печатБ и своИ флаг, подни-

маеммИ на служебнБгх помешенилх и судах КОМИСИЈИ, 

СтатБИ 19 
ПридунаДские государства окажут КОМИСИЈИ, а 

также ее ДОЛЖНОСТНБШ лицам и персоналу необходн-
мое содеИствие дли виполненил их обизанностеН, ВБ1-
текагаших из зтоН Конвенции. 

Зти должностиие лица и персонал булут иметБ 
право свободно передвигатБСЛ при исполнении своих 
служебнБ1Х обнзанностеИ по реке и в портах в пре-
делах гарисдикции Комиссии, при условни уваженим 
ими законодателБства данного государства. 

Раздел II. Специалкние речице Администрации 

СтатБИ 20 
В НИЗОВБЛХ Дунам (от устБН Сулинского канала до 

Браилова вклгачителБНо) создаетсл специалБнам речнаи 
Администрацин дли производства гидротехнических 
работ и регулированин судоходства, в составе предста-
вителеВ прибрежннх сопределБНБ1Х государств (РумБШ-
скоИ Народној Республики и Согаза Советских Социа-
листических Республик). 

Администрацил деМствует на основани^! соглашенил 
между ПравителБствами стран-участниц Администра-
ции. 

Местом пребиваннм Администрации нвлнетсн город 
Талац. 

СтатБн 21 
На участке ЖелезнБкх Ворот (от Винце до Костола 

по правому берегу и от Молдова Беке до Турну-Севе-
рина по левому берегу Дунав) создаетсл специалБнан 
речнан Админнстрацнн Железннх Ворот в составе 
представнтелеН РуминскоИ Народно^ Республики и 
ФедеративноИ Народно^ Республики КЗгославии дли 
производства гидротехнических работ и регулировашш 
судоходства в указанном рамоне. 

Адмннистрацнн деНствует на основе соглашеним 
между Правителкствами страм-участнмц Администрации. 

Местом пребнваким Администрации нвллгатсн Ор-
шова и Текин. 

СтатБн 22 
Соглашенил о специалвннх речних Администрацилх 

(ниже именуемих „Администрации"), упомннутБ1е в 
СТАТБИХ 20 и 21. доводитсн до сведеним КОМИСИЈИ. 
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ГЛАВА Ш 

Режим пловидбе 
Део I. Пловидба 

Члан 23 
Пловидба на доњем Дунаву и на сектору Ђер--

дода врши се саобразно правилима, пловидбе кој:з 
одређују Администрације назначених сектора. I л 
осталим секторима Дунава ,пловидба се врш-и сао-
бразно правилима утврђеним од стране односних 
подунавских земаља чију територију сече Луна ч, а 
у зонама где обале Дунава припадају дв,ема држа-
вама., према правилима одређеним заједничком спо-
разумем између тих држгЂ'0!. 

Утврђујући правила! пловидбе, подунавске државе 
и администрације треба да воде рачуна о основним 
одредбама! пловидбе Дунавом које о м е ђ у ј е Коми-
си-ја. 

Члан 24 
Бродови коди плове Дунавом има!ју право да, ,тод 

условом да се управљају према правилима утврђеним 
од стране одн,осних подунавских др,жава, улазе У 
луке, да у њима врше утовар и истова,р, да укрца-
вају и искрцавају путнике и да се снабдевају гори-
вом, намирницама итд. 

Члан 25 
Месни промет путника и робе и промет ме^у лу-

кама једне исте државе дозв,ољени су бродовима 
под страном заставо,м само у складу са националним 
прописима поменуте подунавске држ-аве. 

Члан 26 
Санитарн,а и полицијска правила у погледу Ду-

нава треба да се примењују без дискриминације по 
национ-алној припадности бродова, по месту њиховог 
(поласка и месту њиховог опредељења или ни-з било 
каквих других узрока. 

Царинску, санитарну и службу речне безбедно-
сти на Дунаву врше подунавске државе које саоп-
штавају Комисији установљене правилнике како би 
ова могла помоћи ујеДначаван,у цар,инских и сани-
тарних правила и правила' речне безбедности (чл. 8 
,,е"). 

Царински, санитарни и полицијски прописи; треба! 
да буду такве природе да не ометају пловидбу. 

Члан 27 
У случају када, обе обале Дунава припадају те-

риторији једне исте државе, ова има право да робу 
одређену за транзит стави под печат или1 под страе 
жу царинских органа Таква држава има такође прче-
во да од капетана, закупца или власника брода зах-
тева1 писмену изјаву са!МО! о томе да ли превози робу 
чији увоз забрањује дана држава али нема право да1 
забрани транзит те робе. Ове формалност^ не могу 
бити повод за пре,глед робе НИЋИ' за задржавање 
транзита!. Капетан, закупац или власник брода који 
наднесе нетачну изјаву биће одговорни за њу сао-
бразно! законима државе којој је изјава била учи-
њена. 

У случа.ј,евима када! Дунав чини гр-аницу између 
двеј,у држава, бродови, сплавови, путници и роба 
који су намењени за транзит ослобођени су свих 
царинских ф о р м а л н о с т 

ГЛАВА III. 

РЕЖИМ СУДОХОДСТВА 

Раздел 1. Навигацил 

СтатБн 23 
Судоходство в НИЗОВБНХ Дунал и в раИоне Желез-

НБ1Х Ворот осушествлаетсл в соответствии с правилами 
плавании, установленннми Администрациими указаннБ1Х 
раИонов. Судоходство на осталБнв1х участках Дунан 
осушествлаетсл согласно с правилами, установленнБШИ 
соответствукпцими прндунавскими странама по тер-
ритории котормх протекает Дунав, а в тех равонах, 
где берега Дунал принадлежат двум разнБ1м государ-
ствам, — согласно с правилами, установленнБтми по со-
глашениго между зтими государствами. 

При установлении правни плавании придунаИские 
государства и Администрации будут учитвшатБ основ-
НБ1е положена о плавании по Дунаго, установленнне 
КомиссиеИ. 

СтатБН 24 
Суда, плаванзшие по Дунакз, имекзт право, с соблкз-

дением правил, установленнБ1х соответствукицими при-
дунаискнми государствами, заходитв в порти, произ-
ВОДИТБ в них погрузочнБ1е и разгрузочнБ1е операции, 
посадну и ВБ1садку пассажиров, а также ПОПОЛНИТБ 
запасБ1 топлива, п р е д м е т о в с н а б ж е н и л и т. д . 

О 
СтатБЛ 25 

Перевозки пассажиров и грузов в местном со-
обшении и перевозки между портами одного и того 
же государства не могут производити судами под 
иностраннБ1м флагом иначе, как в согласии с нацио-
налБНБШи правилами соответствукнцего придунаИского 
государства. 

СтатБЛ 26 
Санитарна^ и полнцеНские правила, примениемне 

на Дунае, ДОЛЖНБ1 осушествлитБси без дискриминации 
по мотивам националБноВ принадлежности судов, 
пунктов их отправлении и назначенин или по каким-
либо другим причинам. 

Функции таможенного, санитарного и речного над-
зора на Дунае осушествлнкпсн придунавскими госу-
дарствами, ноторне сообшагот Комиссии изданнне ими 
правила, ЧТО6Б1 Комиссии могла содеИствоватв унифи-
кации таможеннБ1х и санитарнБ1Х правил и осушествитв 
унификацик) правил речного надзора (ст. 8, п. ,,ц"). 

ТаможеннБ1е, санитарнБ1е и полицеНские правила 
ДОЛЖНБ! 6Б1ТБ такими, чтоби не мешатБ судоходству. 

СтатБН 27 
При прохождении транзитнБ1Х грузов по участкам, 

где оба берега рени Дунан принадлежат одному и тому 
же государству, зто государство имеет право опечатв1-
ватБ или ставитБ под охрану таможенного надзора 
транзитним товар. При зтом данное государство имеет 
право требоватБ от капитана или судовладелБца пи-
СБменноа декларации ТОЛБКО О ТОМ, провозит ли он 
товар, ввоз которого запрешен даннБ1М государством, 
но без права запрешении транзита зтого товара. Зти 
формалБности не могут вввватБ ни досмотра товара, 
ни замедлении транзита. За представление неправилБ-
ноН декларации капитан или судовладелец подлежит 
ответственности по законам государства, которому 
бвша сделана декларации. 

Бели река Дунав составлиет границу между двуми 
государствами, то суда, ПЛОТБ1, пассажирБ1 и транзитни^ 
товар освобождаготсн при следовании по реке от всех 
таможенннх формалБностеВ. 
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Ч л а н 28 . 

Бродови који су од подунавских држава наме-
њени аз вршење службе речне безбедности (поли-
ције) треба да носе своју националну заставу, а по-
ред тога да имају још и један једнообразии знак 
р^познавања. Њихови описи и бројеви треба1 да 
буду саопштени Комисији. Ови бродови ка. и бро-
дови одређени за царинску службу свих подунпвских 
земаља могу пловити Дунавом само унутар граница 
земље чију заставу брод носи а изв,ан тих граница 
само са пристанк-ом односних подунзвских држава. 

Члан 29 
Бродови који плове Дунавом могу се служити 

како бродским ради ос трицама тако и обалским сред-
ствим-а! за. везу у пловидбене сврхе. 

Члан 30 
Пловидба Дунаво-м забрањује се ратним бродо-

вима свих недунавских земаљац 
Ратни бродови подунавски^ земаља не могу пло-

вити Дунавом ван гран-ица земље чију заставу брод 
носи, осим у случају претходног спо-разума- између 
за ин тер ес сив апих гло дунав-ских држава. 

Део II. Пилотска служба 

фЧлан 31 
На- доњем Дунаву на сектору Ђердана образују 

се корпуси пилота подређени односним Администра-
цијама (чл. 22) 

Прописе о пилотској служби доносе Админстра-
циј? саобразно основним одредбама) о пловидби Ду-
навом (чл. 8 ,,ђ") и треба да буду саопштени Коми-
сији. 

Члан 32 
П" гло та жу бродова на доњем Дунаву и на сек-

тору Ђерд пк врше пилоти који припадаху односним 
корпусима пилота или пилоти КОЈИ су положили ис-
пит пред надлежном реч.ном Адм инстр аци ј-ом и овла-
шћени су од стране те Администрације на пилона жу 
бродова. 

Члан 33 
С:обљс пилотских корпуса1 регрутује се од др-

жава , на подунавских земаља учесница у -односним 
администрацијама. Начин регрутован^ кор-пуса од-
ређује се специјалном споразумима између горе по-
менутих учесница (чл. 20 и 21) тих Администр-ација!. 

ГЛАВА IV 

Начин покривања расхода за обезбеђење 
пловидбе 

Члан 34 
Финансирање хидро техничких радова на Дунаву, 

неђе саобразно чл. 3 ове Конвенције, изводе поду-
навске земље, врше односне подунавске земље. 

Финансирање радова предвиђених чл. 8 „в" врш-и 
Комисија. 

Члан 35 
За покриће расхо-да за обезбеђење пловидбе по-

дунавске 'Држаше могу, по договору са Комисијом, 

СтатБа 28 
Суда, внделеннне придуваИскими госус,арствами 

дли несенин служби речного надзора (ПОЛИЦИИ), дол-
жнђ1 пести свои национа.̂ БШЛИ флаг н, кроме того, иметБ 
ОТЛИЧИТСЛБНБШ единообразннИ знак; описЗние н поме-
ра зтих судов сообшаготсл Комиссин. Плавание по Ду-
нага зтих судов, а равно таможеннБ1Х судов, всех при-
дунаИских стран, может иметБ место ЛИШБ В границах 
страни, флаг котором несет судио, а вие зтих границ 
— ТОЛБКО с согласин соответствунзших придунаНских 
государств. 

СтатБН 29 
Судам, плавакзшим по Дунаго, предоставлнетсл 

ВОЗМОЖНОСТБ полБЗованил как судовБ1ми радиостаншш-
ми, так и береговБши средствами свази дли навига-
ЦИОННБ1Х целеи. 

СтатБл 30 
Плавание по Дунак) военнБ1Х караблеИ всех непри-

дунаИских стран в^спреш,аетсн. 
Плавание по Дунак) военнБтх кораблеИ придунаИ-

ских стран за пределами странБ1, флаг которои несет 
кораблБ, может осушесетвлктБСн ТОЛБКО по договоре-
нности между заинтересованншш придунаИскими госу-
дарствами. 

Раздел II. Лоцманскал служба 

СтатБн 31 
В НИЗОВБНХ Дунал и в рамоне ЖелезнБ1Х Ворс^т 

создаготсл лоцманские корпуса, подчинененБте соотве-
тствунзшим Администрацинм (ст. 22). 

Правила лоцмаскоИ службБ1 устанавливанзтен Адми-
страцинми в соответствии с ОСНОВНБШИ положенинми о 
плавании по Дунав) (ст. 8, п. ,,Г') и сообшдготсл Ко-
миссии. 

Стахбл 32 
Проводка судова в НИЗОВБНХ Дунал н в рамоне Же-

лезнБ1Х Ворот осушествлиетсл лоцманам^, входишнми 
в состав соответствуклцих лоцманских корпусов, или 
лоцманами, сдавшими зкзамен в органах соответствуг 
гошеИ речној Администрации и допушеннБши данноД 
Администрациеи к проводке судов. 

СгатБН 33 

Состав лоцманских корпусов комплектуетсл из гра-
ждан придунаВских стран-участниц соответствукших 
АдминистрациИ. Порлдок комплектованин корпусов 
устанавливаетса оеобмми соглашенилми между указа-
ннмми вБгше (ст. ст. 20 и 21) учмстниками зтих Адми-
нистрацију 

Г Л А В А I V , 

ПОРНДОК ПОКРБ1ТОД Р А С Х О Д О В П О ОБЕСПЕЧЕ-
Н И К ) С У Д О Х О Д С Т В А 

СтатБН 34 
Финансирование гидротехнических работ на Дунав, 

производимБ1Х прндунаИскими странами согласно ст. 3 
настонш,еи Конвенции, осушествлнетсн соответствуго-
шими придунаМскими странами. 

Финансирование работ, предусмс.треннв1Х ет. 8, 8. 
,,с", производити КомиссиеИ. 

СтатБН 35 
Дли покритил расходов по обеспеченига судоход-

ства придунЈЛские г (рударства, по согласованик) с Ко-
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одредити пловидбене таксе, које ћ-е се убирати од 
бродова, а чија је ш е и к а одређена сразмерно тро-
г^ковљма одржавања пловидбе и радова предвиђених 
чл. 3 1 

Члан 36 

За покриће трошкова ради обезбеђења пловидбе 
ц тшођвшг редова које ^у предузеле, Администра-
ције одређују специј.алне таксе за бродове моЈ,и пло-

на секторима обухваћеним између ушће Сулннског 
канала и Браиле и између Винце и Костола на десној 
Обали, а између Молдов-а Вене и Турну-Северина на 
Левој обали Дунава. 

Администрација ће обавестити Комисију о спе-
ццјалним таксама које су одредиле као и о начину 
Њиховог убирања. 

Члан 37 
Суме добивене од специјалних пловидбених и 

посебних такса, које убирају Комисија, подунавске 
државе и Администрације че могу служити као из-
вор добити. 

Члан 38 
Начин убиран,а специ јалних и пл-овидбених и по-

себних такса утврђује се упутствима! која израђују 
Комисија, подунавске држане и Администрације. 
Упутства која разра.ђују подунавске државе и Адми-
нистрације треба да буду донета у споразуму са Ко-
мисијом. Таксе се р.ачунају према носивости бродова. 

Члан 39 
У п.огледу оних делова Дунава који чине нацио-

налну границу, извршење р-адова и расподела рас-
хода који проистичу из извршења тих радова регу-
лишу се споразумом између односних пограничиих 
земаља. 

9 
Члан 40 

Лучке таксе убирају од бродова власти односних 
подунавских држава. При томе неће Се чинити ни-
шава дискриминација по националној припадности 
бродова, по месту иоласка и месту њ-иховог опреде-
љења. или из било каквих других узро.ка'. 

Члан 41 
Бродови који улазе у луке ради утовара или ис-

товара имаће право употребе механиза.ма за утовар 
ади истовар', справ.а, складишта-, скла.дишних просто-
рија итд. на основу споразум.а са односним тр ек-
спортно- ек спе ди тор с ким устанке ама. 

При утврђ-ивању износа који се има платити за 
учињене услуге неће се вршити никаква дискрими-
Н.а1ц1и1ј'а. 

Неће се сматрат.и дискримитацијом олакшице 
које су. у складу са трговачким обичајима!, одобрене 
Због обима радова и природе робе. 

' Члан 42 
^ Неће се убирати никакве таксе за транзит као 

такав од бр.одова сплавова, путника и робе. 

Члан 43 
Тарифе такса за пилотажу на доњем Дунаву и 

иа сектору Ђердапа утврђују одн-осне Администра-
ције и саопштавају их Ко,мисији. 

миссиеб, могут устанавливатБ с судов навигационние 
сборн, размер КОТОРБЈХ определлетсл в зависмости от 
стоммости содержании обстановки и стоимости работ, 
^казанннх в ст. 34. 

СтатБЛ 36 
Дли покрБ1тил расходов по обеспеченик) судоход-

ства и по работам, производимБШ Администрацилми, по-
следними устанавливаготсл особит сборБ1, взимаемБЈе с 
судов, проходници на участках между устБем Сулин-
ского канала и Браиловвш и от Винце до Костола по 
правому берегу и от Молдова Беке до Турну-Северину 
по левому берегу Дунан. 

Об установленнБ1Х Администрацинми особмх сбо-
рах и порлдке их взиманил Администрации информиру-
к)т Комиссик). 

СтатБЛ 37 
Суммн специалБНБ1Х, навигационнБ!х и особБ1Х сбо-

ров, взимаемБ1Х КомиссиеВ, придунаискими государ-
ствами и Адмннистрацилми, не ДОЛЖНБ1 прнноснтБ 
прибили. 

СтатБл 38 
Порлдок взиманил специалБНБ1Х, навигационнБгх и 

особБ1Х сборов определиетсл ннструкциими, разработа-
ННБШИ, соответственно КомиссиеИ, придунаНскими го-
сударствами и Админнстрацинми. Инструкции, издавае-
МБ1е придунаДскими государствами и Администрацид-
ми, согласовБшакзтсл с Комиссиеи. 

Исчисление сборов производити по грузовместн-
мости судов. 

ч 
СтатБН 39 

Вмполнение работ и распределение расходов по 
п р о и з в о д н у зтих работ на участках Дунаи, образу-
ЈОШИХ государственук) границу, регулируштсл по согла-
шеник) между соответствугошими пограничнБши го-
сударствами. 

СтатБЛ 40 
ПортовБ1е сборн с судов взиматотсл властнми соо-

тветствуЈоших придуиаНских государств. При атом не 
будет допускатБсл никако^ дискриминации по мотивам 
нациоиалБНоИ принадлежностн судов, пунктов их от-
правленил или назначена, или по каким-либо другим 
причинам. 

СтатБН 41 
Суда, заходишие в портБ1 дли производства погру-

зочно-разгрузочнБ1х работ, булут иметв право ПОЛБЗО-
ватБсл погрузочно-разгрузочнБтми механизмами, прн-
способленинми, складами, складскими плошадими и т. 
п. на г ",ове соглашении с соответствукпцими транспор-
тно-з ледиторскими учреждениими. 

При атом, при установлении размера оплатБ1 за про-
изведеннБ1е работи, не будет допускатвсл никакви ди-
скриминации. 

Не булут считатБсн дискриминациеВ ЛБГОТБ1, кото-
рБ1е, в соответствии с торговБти обмчанми, даготсл в 
зависимости от об'ема работ и характера груза. 

0 ' 

СтатБЗ 42 
Никакие сборм за транзит, как т^ковои, с судов, 

плотов, пассажиров и товаров устанавлнватБсл не булут. 

СтатБи 43 
ТарифБ1 лоцмаиских сборов в НИЗОВБИХ Дунал и в 

рамоне ЖелезнБ1Х Ворот устанавливаготсл еоответству-
тогцими Администрацнлми и сообшаготсн Комиссии. 
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ГЛАВА V 

Закључне одредбе 
Члан 44 

У овој Конвенцији изрази „подунавска држава" 
или „'подунавска земља/" означава-ју државу којо ј 
препада најмање једна обала Дунава- у смислу чл. 2. 

Члан 45 
Сва-ки опор изме-ђу држава потп-исница ове Кон-

венције у погледу примене и тумачења сиве Конвен-
ције који не би био решен путем директних прего-
вора биће. на захтев ма ко-.је од спор-н,их страна!, под-
нет Комисији за мирење састављеној од то једног 
прете тзвника- сваке спорне стране и једног трећег 
члана! кога одређује ити претседник Дунавске коми-
сије од држављана јадне од држала кој.а није у сп-о-
ру, или ако је претседник Комисије држављанин 
једне од спорних стр,ана, Дунавск,а коми-сија. 

Одлука Комисије за мирење је дефинитивна и 
обавезна за сп,орне стране. 

Чл-ан 46 
Измене ове Конв-енције мо-гу се извршити на зах-

тев већине држа-ва потписница. Захтев ће се упутити 
Влади Федеративне Нар-одне Републике Југославије, 
која- ће, у најкра-ћем ро,ку, одредити оа-зи.ва(ње кон-
ференције на коју ће бити п-ое-ване да уч-ествују све 
држав,е потписнице Измењене одредбе ступиће на 
сна-гу тек п-осле депонов-ања р-атификационих ин-
струменгта шест држава потписниц-а- ове Конвенције. 

Члан 47 
Ова конвенција, с-а- прилозим-а, чији су руски и 

француски текст подједнако пуноважни, треба да 
буде ратификовала и сту,пиће на- снагу после депо-
новања ратификационих ин етру м-е ната од стране 
шест држава потписница. Ратификациони инструмен-
ти биће депоновани код Владе Федеративне Народне 
Републике Југослав^ е, у чијим ће се архивима чу-
вати оригинал чи текст ове Конвенције. 

Влада Федеративне Народне Републике Ј у г о с л -
вије предаће Свакој држави потписници ове Конвен-
ције по једну оверену капију и обавешт-ав.аће државе 
потписнице Ко-нвенције о депоно,вању ратифик аци о,-
них инструмената. 

СПИСАК ПРИЛОГА 
'ПРИЛОГ I о пријему Аустрије у Дунавску ко-

мисију 
ПРИЛОГ II о сектору Габчиково—Гоњу 

ПРИЛОГ I 

о пријему Аустрије у Дунавску комисију 

1. Претста-вник Аустрии-е ућиће у састав Дунав-
ске Комисије после регулисањ-а! питања) Уго, 
вора са Аустријом 

2. Ова"ј прилог ступа на снагу у ист-о вре,ме кад 
и Конв-енција о режиму пловидбе на, Дунаву 
и сачињав-а саставни део ове Конвенције. 

ПРИЛОГ П 
О сектору Габчиково — Гоњу 

У погледу радова потребних за обезбеђење нор-
малних услове пловидбе на сектору Габчиково — 
Гоњу (од 1821 до 1791 км), Стране Уго-ворнице са)-
гласне су да Је у општем интересу да се ова-ј сектор 
одржава у добр-ом пловном стању и да радов,и -ПО-

П Л А В А V 

З А К Л К З Ч И Т Е Л Б Н Н Е П О С Т А Н О В Л Е Н И Н 

СтатБЛ 44 
В зтоИ Конвенцин ввфаженил „придунаИское госу-

дарство" или „придунаНскан страна" означакзт государ-
ство, имегош,ее берег или берега по Дунак) в понимании, 
установленном ст.2. 

СтатБЛ 45 
Лкзбоб спор между участниками настонш,еи Конвен-

ции относителБИо применешш и толкованил Конвенции, 
не решеним^ путем прлмБ1х переговорот, по требова-
ш е лк)боИ из споријих сторон будет передан на раз-
решение согласителБноН комиссии из членов, назнача-
емБ1х по одному от каждоИ из спорлших сторон, и од-
ного члена, назначеамого председателем ЛунаДскоЛ 
Комиссии из числа граждан государств, не участвукз-
ших в споре, а есл 1 председателБ Комиссии квлаетсл 
гражданином государства, участвугошего в споре, то — 
Дунавској Комиссиеи. 

Решение согласителБноЗ комиссии признаетсл окон-
чателБИБ1м и обнзателБгњш дли спорлших сторон. 

СтатБН 46 
Настоншал Конвенцил может 6Б1ТБ пересмотрсна 

по требопаник) подписавших ее государств. Зто тре-
бование будет направлено Правителвству Федератив-
ноЛ Народно^ Республики К)гославии, которое в крат-
чаИшиИ срок пригласит на Конференцшо все государ-
ства, подписавшие настолшук) Конвенцик). Пересмотре-
Н1ше постановленил воНдут в силу ЛИШБ поеле сдачи 
на хранение ратификацноннБ1Х грамот шестБЈО государ-
ствами, подписавшими настоншук) Конвеншш. 

СтатБЛ 47 
Настоншал Конвекцил с Приложенинми, русскиН 

и французскиИ т е к с т котором нвллгатсл аутентичнБШИ, 
подлежит ратификации и воИдет в силу после сдачи 
шести ратификационнв1х грамот. РатификационнБ1е гра-
мотБ1 сдакзтсн иа хранение ПравнтелБству Федератив-
ноН Народно^ Республнки КЗгославии, в архизах кото-
р о г о будет хранитксл ПОДЛИННБШ зкземплнр настоншеН 
Конвенции. 

Правителкство ФедеративноИ Народнога Республики 
КЗгославии рааошлет всем участникам Конвенцин заве-
реннме копни подлинмого зкземплара и будет уведом-
латћ участников Конвеицни о сдаче ратификационнмх 
грамот на хранение по мере их поступленнн. 

ПЕРЕЧЕНБ ПРИЛОЖЕНИИ 
Приложену^ I. О вхожденни Австрии в состав Ду-

наДскоИ Комиссии. 
Приложение II. Об участке Габ"чково-Генк). 

Приложена 1 

О ВХОЖДЕНИИ АВСТРИИ В СОСТАВ ДУНАИСКОИ 
КОМИССИИ 

1. ПредставителБ Австрни воИдет в состав ДунаИ-
скоЛ Комиссии после урегулированил вопроса о Дого-
воре с АвстриеД. 

2. Настоншее Приложение вступит в силу одновре-
мено с КонвенциеК о режиме судоходства на Дунае как 
ее неот'емлимаи частћ. 

Приложение II 
ОБ УЧАСТКЕ ГАБЧИКОВО-ГЕНК) 

Что касаетсн работ, необходиммх дли обеспече-
нин нормалБннх условна судоходства на участке Габ-
чиково-Генкз (от 1821 до 1791 км.), Договаривагошиесл 
СторонБ1 согласни признатБ, что содержание зтого учас-
тка в надлежашем судоходном состоннии нвлнетса об-
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требни у ту сврху далеко премаш,ују сне који се ра-
зумио могу ставити на терет одговарајућим прибре-
жних држ-ава. 

Према- томе уговорено је да ће Дунавска коми-
сија диску тов ати о о-в-ом пит ању и -о-длучити да ли 
би, у ту сврху, било потребно обра-зовање једне спе-
цијалне речне Администрације сличне онима које су 
предвиђене чл. 20 и 21, или би било довољно да се 
на -овај сектор! примене одредбе чл. 4 и 34 (алинеја 
2) -све конвенције. 

Одредбе анало-гне чл.—20 ове к-онвенције, чији 
саставн-и део п р е с т а в љ а ова ј Прегло-г, биће при-ме,-
њене за случај ако адм-инистрација буде обр-авовлна. 

У потврду чега ниже потписани опуномоћеници 
потписали су пву Конвенцију и ставили на њу печат. 

Рађено У Бе-ограду дана 18 август-а хиљ-аду девет 
стотина! четрде-сет осме године. 

За Савез Совјетских С-сција-
листичких Република А. Вишински 

За Народну Репуб-лику Бугар-
ску — — Ев-. Каменов 

За Метарску Републику Молна-р Е. 
За Румунску Народну Репу-

блику — — — — — — Ана Паркер' 

ЗЈ УКРАЈИНС-КУ Совјетску Со-
циј-ал истим Јеу Републику — — — А. Барансвски 

За Чехословачку Републику — А. Клементис 
За Федер отисну Народну Ре-

пуб-иику Југост-чију — — др Алеш Бебл-ер 

шим интересом и что необходимв1е дли зтого. работи 
далеко внходнт за предели работ, которнх можно ра-
зумно требоватБ от соответствуЈоших прибрежнБ1Х 
стран. 

Позтому условлено, что ДунаИскан Комиссин дол-
жна обсудитБ и решитв вопрос о том, будет ли дли 
достиженин атом цели целесообразно учредитв дли 
атого участка специалБнук) речнуЈо Администарцик) по-
добно тем, которвге предусмотрешл в ст. ст. 20 и 21, 
или же будвт достаточно применитв к атому участку 
постановленил ст. ст. 4 и 34 (абзац 2) настоивдев Кон-
венции. 

Правила, аналогичнме ст. 20 настоишеМ Конвенции, 
неот'емлемоМ частБК) котором лвллетсв настоншее При" 
ложение, булут примениш в случае, вели Адиинистра-
цин будет учреждена. 

В удостоверение чего нижеподписавшиесн уполно-
моченнБ1е подписали настоишукз Конвенцик) и прило-
жили к нем печати. 

Совершено в городе Белграде августа 18 дил ТБ1Снча 
ДСВНТБСОТ сорок ВОСБМОГО года. 

За Согоз Советских Социалисти-
ческих Республик А . ВБШШНСКИМ 

За Народнуга Республику Бол-
гарик) Ев. Каменов 

За Венгерскук) Республику Молнар Е. 
За Румвшскук) Народнук) Р е п у -

блику Ана Паукер 
За Украинскук) Советскуго Соци-

алистическук) Республику А. БарановскиИ 

За Чехословацкуго Республику В. Клементис 

За Федеративнук) Народну^ Рес-
публику КЗгославии Д-р Алеш Беблер 

ДОПУНСКИ ПРОТОКОЛ 
уз К-онвенцију о режиму пловидбе на Дунаву 
потписане у Београду 18 августа 1948 године 

1. Констатује се да режим кол-т се раније приме-
њив за на пловидбу Дун вом као и а-кта која 
су предвиђал з- успостевљ-гње тога режима и, 
п-осебно, К ивенција потписана У Паризу 23 
ј-ула 1921 године не--су више ВЈ- снзЗи 

2. Сзг ИМОЕ.ИН;ј к-оја је п рита д-ал 9- бившој Енг о-гв-
ској Дунавској ко-ми-сији -прен-оси се на- специ-
јалну речну администрацију Доњег Дунава 
сбтазсса! ј саобразно члану 20 Конвенције на 
коју се односи овај пр от-к-ол. 

Зе Уговорено је да-се с-ве обавезе бивше Ев-роп-
ске Дунавске к -миси е у погледу исплате кре-
дита ко.-н су јој Сили гдобрекет од стране Ве-
ли-ке Британије, Француске. Русије и других 
држава — сматрају угашеним. 

4. ОЗсв-езе бвгзше Међуиародне Дунавске коми-
сије као " об в^зе бивше Администрације 
Ђердапа и Слапова и све гарантије ових оба-
веза сматрају се угашеним. 

5. Нел1-гквидиран? имовина бивше Међународно 
Д,ун-авске к мисије прен-оси се ич- Дунав-ску 
комисију -предвиђену чл. 5 Конвенције на коју 
с односи ОЗ2Ј Протокол Део имовине б-ивше 
Међународне Дунавс-ке комисије који је став-
љен нт расл ложење бивш -,ј Администрацији 
Т е г и г п ? и Слапова и сва нмсвин-в б-ивше Ад-
министрације п-реноси се на специјалну речну 
Администрацију Ђердапа образовану сходно 

ДОПОЛНИТЕЛБНБШ ПРОТОКОЛ 
К КОНВЕНЦИИ О РЕЖИМЕ СУДОХОДСТВА НА 

ДУНАЕ, ПОДПИСАННОИ В БЕЛГРАДЕ 18 августа 
1948 года 

1. Констатируетси, что ранее примениишиМси режим 
судоходства на Дунае, равно как и акти, предусматрн-
вамшие установление атого режима, в частности, Кон-
венции, подписаннаи в Париже 23 игала 1921 года, утра-
тили свок) силу. 

2. Бсе имушество, принадлежавшее бившеД Евро-
пеМскоМ Дунавском Комиссии, передаетсл специалБнов 
речној Администрации в НИЗОВБИХ Дуван, учреждаемов 
в соответствии со ст. 20 Конвенпии, к котором относит-
сл настоншиИ Протокол. 

3. Достигнуто соглашение ОТН^СПТРЛБНО признании 
погашенннши всех обнзателБСТв бившем ЕвропеМскоИ 
ДунаМскоМ Комиссии по опла.те кредитов, предостав-
ленних еМ ВеликобританиеМ. ФранциеМ. РоссиеМ и дру-
гими государствами. 

4. ОбнзателБСтва бвшшеМ Междун.-родноМ ДунаМ-
скоМ Комиссии, равно как и обрзателБства бившем 
Администрации Железимх Ворот и Катаракте, и гаран-
тни в обеспечение зтих обизателћств призниотси пога-
шенними. 

5. Неликвидированное имушество бившег Между-
народноМ ДунаМскоМ КОМИССИИ передаетсл Дунавско^ 
Комиссии. предусмотренноМ ст. 5 Конвенции, к кото-
ром относитсн настоншиМ протокол. ЧЗСТБ нмушества 
бившем МеждународноМ -Дунавском Комнссии, передан-
нал в распорнжение бвгашеМ Администрации Железних 
Ворот и Катарактов, и все имушество бившем АДМИНИ-
страции Железник Ворот н Катарактов прелаштен спе-
циалБноИ речном Администрации ЖелезнБ1Х Ворот, 
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чл. 21 Конвенције на коју се односи ов ац- Пр,он 
т-окол. 

Рађего у Београду дана 18 августа хиљаду девет 
стотина! четрдесет и осме године. 

За Сат ез Совјетских Со-цетја-
листичких Република 

3а1 Неродну Републику Бугар-
ску 

За Мађарску Републику 
За Румунску Народн,у Репу-

блику — 
За Украјинску Совјетску Со-

циј-аиистичку Републику — — — 
За Чехословачку Републику — 
За Федер гривну Народну Ре-

публику Југослав ију 

— А. Вншински 

Еви Каменов 
Молнар Е. 

Ана Шукер! 

А. Баран-свски 
В. Клемектис 

др Алеш Беблер 

учреждаемоИ в соотватствии со ст. 21 Конвенции, х 
котором относитсн настолшиа Протокол. 

Совершено в города Белграде 18 августа тмеича 
девитБСот сорок ВОСБМОГО года. 

За Сок)з Советских Соцналисти-
ческих Республик — А. ВмшинскиВ 

За Народнук) Республику Бол-
гарига — Ев. Каменов 

За Венгерскук) Республнку Молнар Е, 
За РумБшскук) Народнук) Р е п у -

блику Ана Пау кер 
За Украинскуго Советскук) Соци-

алистическуго Республнку А. БарановскиИ 
За Чехословацкук) Республику В. Клементис 
За Федеративнуго Народну^ Рес-

публику ЈОгославии Д-р Алеш 1еблер 

Члан 2 
Овај Умаз ступа иа снагу даном његов.а доношења. 

У. бр. 66 
18 јануара 1949 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федератнвне Народне Републике Југослвије 
Секретар, 

Миле Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др Иван Рибар, с. р. 

63. 
У К А З 

На: основу чл. 74 там. 16 Устава ФНРЈ, а! на пред-
лог Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
Ф е д е р а ц и ј е Народне Републике Југославије 

о д р е ђ у ј е 
Предузећ-е за производњу радио и рентген апа-

ра,та , заводи Р. Р" у Нишу за предузеће олштедр-
Јкавног значила. 

Влада ФНРЈ извршиће ова ј указ. 

У. бр, 89 
22 јануара! 1Ф49 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, Потпретседник, 
М, Перуничић, с, р. М, Пијаде, с. р. 

На основу чл. 2, 3 и 140 Основ,ног закопа о пре-
ђеш ајима. Влада ФНРЈ. на предлог Министра1 .финан-
сија ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

о ФИНАНСИСКИМ ПРЕКРШАЈИМА 

Члан 1 

ф д а н р ш д а прекршаји су повреде прописа фи-
нансиске природе који су предвиђени овом уред-

бом или посеб,ним прописима' као прекршаји и за 
које се прописују администр,ат,ивне казне, уколико 
не претставља,ју кр,ивично дело. 

Члан 2 
Ф,инансиск,им прекршајима, поред оних који Су, 

изричито- предвиђени у поједини,м посебним пропи-
сима, сматрају се: 

1) неблаговремено обра чун азање и неблаговре-
мена уплата износа који претст,ављају обавезе према 
буџету предвиђене у појединим правним проп,иси,ма! 
(порез на промет производа, порез кз доходак, до-
бит, ам-ортиза,пиони изн,ос, допринос административ-: 
но-оперативном руко,водиоцу, за соц-ијално осигу-
рање, за кадрове и др.); 

2) неблаговре,мена- уплата обустава по адмншг-
стративним и судским забранама; ' 

3) употреб,а обртн,их средстава з,а инвестиционе 
св,рхе или употреба инзестиционих средстава за-
обртна средства; 

4) употреба наменских средстава државн,их при-
вредних предузећа (фонда рук-оводства, средства на 
слободном располагању предузећа, средстава за 
културн-о-,про-светни рад, ам-ортизационог фонда пре-
дузећа) у сврхе за које о,ва средства нису намењена; 

5) ангажовање и трошење средстава за сврхе 
које нису предвиђене план,овим,а ф,инансиске природе 
(буџетом, планом за финансирање предузећа, кре-
дитни,м пл,аном и дев,изним пла-ном); гтрекорачење 
одобрених кредита овим плановима, као и образовање 
феи-,ова за кг,-нбуџетско финансирање; 

6) неблвгоаремено подношење завршних рачуна; 
7) нераспорећивање или небл безвремено расп,о-

,ређивање планова фин еврпске природе услед чега 
предузеће или установа није на1 в,реме снабдевен,а 
н-овчаним средствима; 
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8) напридржавање рокова за повраћај коришће-
них к,редита; 

9) трошење сопствених прихода установа, на р-ас-
ходе преко планираних износа; 

10) ^Прилагођавање висине одобрених кредита 
ств-арноме стању у случају с.мањења производног 
плана; 

11) трошење депозита; 
12) неликвиди,ран,е обавеза за време трајања бу-

џетске године ако су се иначе оне могле ликвиди-
рати; 

13) неовлашћено издавање налога за исплату као 
и исплата по налогу овлашћених органа; 

14) давање аванса у случајевима када оно није 
предвиђено у слецијалним прописима.; 

15) неблаговремено правдање изузетих аконта-
ција и привр-емених исплата, кас и п,редузнмање 
потребних мера за бл аговрсмено ликвидиран^ ових 
издатака; 

16) исплата лринадлежности без .претходног обез-
беђен.а к,редита и без решења о пријему у државну 
службу, донетог од стр.епе надлежног органа; 

17) невођене или неуредно' вођење књига о ма-
теријалном и новчаном пословању у надлештвима и 
установама; неуредно књижен,е остварених прихода; 
немарно, несавесно и неуредно вођење пословних 
ки,нг2' у државн.им привредним предузећима; 

1'8) пропусти у бла повременом дост.ављању доку-
мената услед чега је изазвана неажурност књиговод-
ства; 

19) вршење књ иг овод с та ен и х операција без до-
кумената ил,и на основ-у .неуредних докумената. 

Члан 3 
За финансиске прекршаје одговарају лица која 

су у посебним прописима означена као одговорна за 
тамо предвиђене прекрш,аје. 

Ако у посебним прописи,ма' нису означена лица 
одговорна за фннансиски прекршај, одговорни су и 
то: 

1) за прекршаје наведене у чл. 2 тач. 1, 2, З, 4, 
6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 и 16 шеф рачуноводства; 

2) за прекрша је наведене у чл. 2 тач. 5 службено 
лице које врши ангажовање, односно шеф рачуно-
водстжа1; 

3) за ,прекршаје наведене у чл. 2 тач. 13 шеф ра,-
чу исе оде т.в а односно благајник; 

4) за прекршаје наведене у чл. 2 тач. 17 књ.иго-
вођа односно шеф рачуповодства а за прекршаје из 
тач. 19 књиговођа; 

5) за прекршаје наведене у чл. 2 тач. 10 и 18 доца 
која су обавезна да врше односну дужност; 

6) за прекршаје наведене у цл. 2 тач. 15 шеф ра-
чуноводства односно лице које је изузело аконта-
цију. 

Лица из претходног става неће бити одговорна 
ако је њихова радња, односно пропуштање, уследило 
по писменим наређењу не.посредно вишег органа, из-
датом после .примедбе о неправилности односне рад-
ње или пропуштања. У овом случају за ф и н а н с и ј е 
прекршаје одговорна су лица која су издала пис-
мено наређење за извршење радње односно пропу-
штања., који,м је изазван фин 21Н си ски прекрша.ј. 

Члан 4 
За ф и н а н с и ј е прекршаје, уколико за њих нису 

ире.даЛђоле казне у посебним прописи,ма донетим по-
сле ступала1 на сцдгу Основног закона о прекршај 
ји,ма., изрвцаће се казне по про,писима! ове уредбе. 

Одредбе претходно,г става неће се примењивати 
на ф и н а н с и ј е прекрша.је предвиђене у законима' фи-
напонске .природе. 

Члан б 
Лица одговорна за финансиске прекршај,е казни-

ће се: 
1) опоменом, 
2) укором, или 
3) н,овчаном казном од ЗОО.— до 3.000— дшар.а. 
Ако је радња односно пропуштање из чл. 1 и 2 

ове уредбе имала за последицу и материјалну штету, 
или је услед такве радњ,е односно пропуштања на-
стао поремећај или застој' у редовном финансиском 
посло,вању, учин.илац ће се казнити новчаном казном 
у износу од 1000.— до 10.000.— динара. 

Казне из претходног става примениће се и на 
учиниоца који је дело учинио у поврату. 

Члан 6 
Правноснажну из,речену новчану казну осуђени је 

дужан да плати у реку од 14 да,на од дана правно-
снажност^ Ако казна у томе року није уплаћена, на-
платиће се принудним путем. 

Орган који је изрекао новчану казну може на 
молбу осуђенога1, узимајући у обзир његове личне 
прилике, да одреди плаћање казне у највише десет 
месечних оброка, при чему поједини о-броци не могу 
износити више од једне трећине плате (са функцио-
налном и личним додатком). 

Члан 7 
Административн.о-казнени поступак по: финансијс-

ким прекршај има савезн,их службеника вод,и Мини-
старство финансија ФНРЈ, по финансиским прек,р-
шајима службеника народне републике — мин.истар-
ство финансија народне републике, а по финансиеким 
прекршајима службеника народних одбора — изв.р-
шни одбори срески,х (гр,адских) народних одбора, и 
то по проп,иси.м,а Основног закона, о прекршај има; 

За фин гис,ис ке прекршаје службеника народних 
одбора адмнн ис т р ат ив но -кг ен ен и поступак може во-
дити и каз,не изрицати ,и министарство финансија на-
родне републике, а за прекршаје служ-беник? народ-
них република Министарст,в.о' финансија ФНРЈ. 

Министарство финансија ФНРЈ може вођење, ад-
министративно-кгзненог посту,пка и изрицање казне 
по т р е п т а ј и м а савезних службеника уступити мини-
старству ф,инансија народне републике, односно из-
вршном одбору народног одбора, на чијем се .подру-
чју налази преби,валиште односно боравиште учлани-
оца. Исто тако м,инист,ар фин-а.нсија народне реп б-
лнке може вођење административно-казнено-г посту-
пка и изрицање казне по прекршај има' службеника 
народне републике уступити извршном одбору на-
родног одбора, н,а чијем се подручју изл,ази преби-
валиште односно боравиште учиниоца. 

Члан 8 х 

У поступку мора се утврдити: 
1) прекршај; 
2) последице које је прекршај имао за службу; 
3) одговорно лице и степ,ен његове одговорности; 
4) остале околности које могу бити од утица-ја 

за установљење кривичне одговорности и одмера-
вање казне. 

Поступак по овој уредби је хитан. Свак,и финан-
сиоки п,ре,кршај мора се расправити без одлагања. 

Члан 9 

Ближе прописе за! (Извршен,е ове Уредбе А90ф 
сића Министар финансија ФНРЈ, —- Ј 
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Члан 10 
Ова уред-ба ступа на снагу -дано,м објављиван^ 

у „Службеном листу Феде,ративне Народне Репуб-
лике Ју-гославијр' 

18 јануара- 1949 године 
Беогр ад 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Мини-стар наро-дне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар финансиј,а', 
Добривоје РадосављИИћ, с. р. 

65. 
На -основу чл. 1 Закона, о овлашћењу Вла-ди 

ФНРЈ за дон-ошење у-реда-ба по п,итањима1 и,з народн,е 
привреде, Влада ФНРЈ, н-а- предлог Министра трго-
вине и снабдевана ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

о НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА НАДЛЕШТАВА, УСТА-
НОВА И ПРЕДУЗЕЋА ИНДУСТРИСКИМ 

ПРОИЗВОДИМА 

Члан 1 
Сва државна на,длештв-а, установе и предузећа, 

као и дру-штвене орга,низације и њихове установе и 
-предузећа-, снабдевају се индустриским произ,в-оди ма 
широке потрошње, који им се додељују на основу 
планов-а- расподеле, искључиво преко одређених трго-
вачких сервиса. 

Тр гов^ки сервиси могу продавати органима из 
првс-г става и робу коју они не- д-обијају ,по плано-
ви,ма расподеле. 

Члан 2 
За снабдевање у смислу чл. 1 може бит сл одређен 

само трговачки серв,ис ре публиц ап ек ог значаја1 који 
стој-и под ад,ми нистр-а т и вето - о п ер,атив ним руковод-
ством мин-истарств-а! трговине и снабдевања народне 
републике. 

ОРЛИ1 трговач-ки сервиси могу према потреби, а но 
одобрењу њихових вдминистративно-онер-ативних ру-
руков-одилаца. осн,и-вати своје пословне о,гр,анке (фи-
лијале, стов,аришта). 

4 Члан 3 
Савезна -планска -к-омисиј-а! до-дељује Министар-

ству трго-вине и снабдевања! ФНРЈ контингентв ин-
дустриске ро-бе за потребе свих корисника из чл. 1' 
ове уредбе (контингент за ван тржишне потребе). 

Из додељеног конт инг анта Министарство трго-
вине -и снабдевања ФНРЈ најпре дод-ељује -п-ланом 

аоподеле одређене количине појединих -а-ртик-ала ве-
ни корисни-ц-има.-, који ове про-и-зв-оде набављ-ају непо-

средно од произв,ођача. 
Пр-ео-стали део кон,тингената Мин,истарство трго-

вине и снабдевши- ФНРЈ расло дељује н-а1 народне- ре-
публике (министарства трговине и сна-бдевања народ-
них република), обавештав^јући их и-стовре,мено и о 
врсти индустриских -произво,да! ко^и су додељени ко-
рисницим-а! из претходно-г сташа. 

Члан 4 
Министарств-о- тр-говине и снабдевања' -народне 

републике р-оподељује добијени конт.ингент на -основ-
не кори-снике: министарства, комитете, среске и град-
ске народне од-Ооре. 9 извршеној р-ас-подели (о ви-
сини до-деље.них к-онтинген--та и асорти-ману) мини-
старство трговине и снабде,в-ањ,а нар-одне републике 
обавештава основне кориснике и тргова-чки сервис. 

Основни кор-исник расподељује од-обрени конт.ин-
гент на надлештв-а-, установе и предузећа из своде 
надлежности (крајње кориснике), одређујући кој.и ће 
крајњи корисници закључивао у-говоре са трг,О-Б,ач-
ким сервисом. О овоме, као и о висини и асортиману 
коитингената до дељених п,оједи-ним кра,јњим кори-
цима!, ,о-сновни корисник обавештава крајње ко-рис-
нике, тргов-ачки сервис и министарство трговине и 
и сн,абд-евања народне републике. 

Члан 5 

Т-РГОЕШЧКИ сервис закључује са про-извсђачима 
уговоре о куповини робе која! је плано-м расподеле 
додељена корисницима из чл. 1, -31 са корисницима 
з-а-кључује уговоре о -продаји додељених им инду-
стриских производа. 

Индустриске ,производе које ј-е трговачки сер-вис -
продао корисницим-а', о-вима испоручује или непосред-
но! ,произвођач на осно-ву дис,п-ози ција- сервиса или слм 
сервис односно ње-гова- филијала (стов-ариште). 

Трговачки сервис и к-орисници стоје уве-к у од-
носу про-давц-а. и купц-а1, без обзира да! ли робу пепо"-
ручује корисницима непоср-едно -произвођач или тр-
говачки сервис одн-осно његова филијала, сеад у слу-
чају ст. 2 чл. 3 ове уредбе. 

Члан 6 

Трговачки сервиси продају св,е и н д у с т р и ј е про-
изводе широке потрошње. Од тога! се изузимају: 

а) прехра,нбе-ни производи; 
б), груб грађевински мате-ријал (цигла-, цреп, це-

мент, креч. тесана- и ре-за-на гр-ађа! и сл.); 
в) о-грев-но дрво,угаљ, н,афт-а, нафташи деривати. 
Министар тр-говине и снабдевања! Ф-НРЈ мо-же 

одредити да сб поједин.и производи наведени под а) 
б) и ђ) продају пут-е-м трговачког сервиса-. 

Ф' 

Члан 7 

Ближа упутств-а^ за опро,в-о-ђење ове уредбе доноси 
Министар трговине и снабдевања, Ф-НРЈ. 

Члан 8 

Ова, ур-едба ступа! на снагу дан-о-м о-б јаз љи ваља: у 
„Службеном листу Федерати-вие Народне Републике 
Југсславије" 

20 ј-ануара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне о-дбране, 

Маршал ЈУГОСЛАВ ије 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министар тргов-ине и сна-бдев,а-ња, 
Јаков Блажевић с. р. 
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66. 
На основу чл. 40 а у вези чл. 14 Закона! о пето-

годишњем ш а н у развитка народне привреде Феде-
ра тавне Народне Републике Ј у г о с л в и ј е у годи нама 
1947—1961, Влада ФНРЈ, на предлог Министра трго-
вине и снабдевања ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О нижим ТРГОВАЧКИМ КУРСЕВИМА 

Члан 1 
У циљу спремања и добијања' основних стручних 

кадрова у трговини оснивају се нижи трговачки 
курсеви. 

Члан 2 
Ниже трговачке курсеве оснивају министарства 

трговине и снабдевања) народних република'. 
Ове курсеве могу оснивати и градски и срески 

народни одбори у сагласности са министром трго-
вине и снабдевања народне републике. 

Нижи трговачки курсеви стоје под руководство^ 
органа КОЈИ Је курс основао. Овај орган сноси и ев.о 
трошкове око издржавања курса. ^ 

Н2двор н-1д нижим трговачким курсевима које 
оснив-ају градски и срески народни одбори врши ми-
нистарство трговине и снабдевања народне репу-
блике. 

Чл ан 3 
Настава на нижим трговачким курсевима' траје 

две године и то пг осам месеци у свакој години. 
Наставни плин и програм за ниже тр,говачке кур-

севе 'прописује Министа-рство трговине и снабдевања 
Фв-СРЈ у сагласност,и еа Секр ет ари јато м Владе ФНРЈ 
за персоналну службу. 

Члан 4 
На ниже тргов,ачке курсеве примају се државни 

службеници и службеници задружних и друштвених 
организација и њихових предузећа, који и,мају поло-
жени стручни испит за 'вање млађег п,ривредн,ог 
помоћника или су завршили курс за то звање. 

Избор слушала,ца за ниже трговачке курсеве 
врше државн,а надлештва, установе ,и предузећа, као 
и задружне и друштвене организације, у којим,а је 
службеник запослен, уз пр-етходно мишљење синди-
калне ,подружнице. 

Изабрани слуша-,оци пре пријема на курс полажу 
пријемни исп-ит. Програм пријемног испита пропи-
сује Министарств-о трговина и снабдевања ФНРЈ у 
сагласн-ости са' Секретаријатом Владе ФНРЈ за пер-, 
соналну службу. 

Члан 5 
Слуш-аоци нижих трговачких курсева остају, по 

пра-вилу и даље на СВОЈОЈ дужности. Настав-а! на ни-
жим трглвач'пим курсевима има се тако организо-
вати да слушаоцима омогући вршење њихове ре-
довне дужности. 

Изузетно старешина на,длежан за постављење 
мс же слушаоцу нижег тргов,ачког ку,рса! скратити 
р-е-лно ,време и то највише до половине, ако то за-
хтева- наста-ва, и ако то не смета извршењу привр-ед-
вог пл,ана). 

! 1 
Слушаоцу нижег трговачког курса коме је ради 

то-ха1ђш(ња курса скрећеш радн,о време припадају 
пуне прима дл е жн-ости. 

Члан 6 
Слушаоци који заврше нижи тр-говачки курс и 

по-ложе завршни испит стичу, предао ив- полагање 
стручног испита за звање привредног посло,вође. 

Члан 7 
Радом курса непосредно руков-оди управник. 
Ако је оснива-" курса градски иди срески народ-, 

ни одбор', за доношење решења о службекичким о-дн 
носи ма управника и наставног особља потребна! ј е 
сагласност министра тргови,не и набдевања нар,одне 
републике. 

Члан 8 
,Ближе прописе о организацији и раду нижих 

тргов,ачких курсева доноси министар т,рговине и 
снабдевања народне републике. 

Члан 9 
Ова уредба ступа на снагу даном објављи^ 

вања у ,,-Службексш ли,сту Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

14 јануара 1949 године 
Бео-гр-ад 

Претседник Владе Ф-НРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Ј у г о с л в и ј е 
'Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

67. 

На основу Уредбе о планск-ој расподели инду-
с т р и ј е робе и прописа о изради пл,ена увоз,а и 
планск-ој расподели р-обе. уведене из иностра,нства', 
на предлог По ет седмина Привредног савета Владе 
ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

0 ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА СКЛАПАЊЕ УГОВОРА 
ЗА 1 КВАРТАЛ 1949 ГОДИНЕ ОДРЕЂЕНОГ НАРЕД-
БОМ О СКЛАПАЊУ УГОВОРА ЗА I КВАРТАЛ 

1949 ГОДИНЕ 

I. — Рок за за,кључење уговора-, који је ,о-дређен 
у одељку II тач. 1 Наредбе о склапању угов-ора за 
1 квартал 1949 го,дине продужа,ва се, и то: 

1) За све г,ране производње закључно са 31 ја-
нуаром 1949 године, изузев грана 117 (ин д, м-е та ло-
прерађивачка), 119 (над. еле,ктооматериј,ала) као и 
материјала иа свих производи их грана намењеног за 
инвестиције. 

2) Ове техничке припреме и уговарање за грану 
117 и грану 119 обавиће се закључно са 20 фебруаром 
1949 године; 

3) Све техничке припреме и уговарање за мате-
ријал намењен з,а инвестиције по свим производни,^ 
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п р а в а м а обавиће се закључно са 20 фебруаром 1949 
године. 

П, — Ова наредба ступа на снагу одмах. 

IV бр. 532 
19 ј,ануара 1949 године 

, Вез,град 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народае одбране, 
Маршал Југосљавије 

Јосип Броз-Тито, с, р. 
Претседник 

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

68. 

На осно,ву члана! 3 став 2 Уредбе о плат.ама рад-
ника и ученика у грађевинарству („Службени лист 
ФНРЈ бр. 44 од 29 маја 1948 године), а у сагласио-
^ти са Мин,истром рада ФНРЈ и Претседник-ом При-
вредног савета Владе ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Ш Е 
О ПРИВРЕМЕНИМ НОРМАМА ЗА ПАРКЕТАРСКЕ 

ПОСЛОВЕ НА ЗГРАДАМА ГНУ 691 

1. — Пр.ивремене норме радног учинка, утрошка 
радне снаге и м,атеријала, за Јединицу ,мере за пар" 
^етарска послове на- зградама' 1Т1У 691, штампане КОД 
цЕосебно издање Министарства грађевина ФНРЈ, С -̂
(Јт.авни су део овога решењ,-а, и примењиваће се н? 
целој територији Федер,а-тивне Народне Републике 
Југослви је . 

2. — Ово решење ступа на снагу даном објав-
љиван^! у „Службен-ом листу Федерзтивне Народне 
Републ-ике Југослви је" . 

Вр. 18063 
7 септембр,а 1948 године 

Бео-град 
Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с. р, 

С,агласни: 
Министар р-ада; 

Љубчо Арсов, с. р. 
Претседник Прив,редног савета 

Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с, р. 

УПУТСТВО О ИЗДАВАЊУ УВЕРЕНА ЗА 
ПРЕКОМОРСКА ПУТОВАЊА 

У вези закључка Отсека за карантин Комитета 
стручњака при1 Светској здравственој -организацији 
у Женеви о-д 18 новембра 1948 године, рок важности 
уверења је следећи: 

Уверење Трајање важења ра-
чунајући од датума 

имунизације 
7 дан-а- до 6 мес-еци 

14 дана- До 3 године 
Шк цин ац и јт против! колере 
-Цак,ци нација против з а б о л е 
Впкцинација пр-отив жуте 

грознице 10 да,на до 4 године 
Лица! која путују у инострамство, каку и здрав-

ствена органи, тр,еба да! воде рачуна! о н а в е д е н ^ 

роковима уверења, камо би се избегле потешко-ће и 
^споразуми . 

Бр. 4 
6 јануара 1949 године 

београд 
Министар — Претседник 

Комитета з-а заштиту н-ародног 
здравља Владе ФНРЈ 

др Павле Грегорић, с. р. 

РАТИФИКАЦИЈА УГОВОРА О МИРУ СА ИТАЛИ-
ЈОМ ОД СТРАНЕ БРАЗИЛИЈЕ 

Француско Министарство иностраних послова- из-
вестило је Амбасаду Федеративна Народне Репуб-
лике Ј у г о с л в и ј е у Парнау да- је на дан 4 јануара 
1949 г-одине депонован од Стране Бразилија ра ти фи-
ксни они инстру.мент Угов-ора о миру са Италијом, 
закљученог и потписаног у Паризу 10 фебруара 1947 
год,ине. 

Југослав иј-а је ратификовала овај уго-вор! 4 сеп-
тембра 1947 године и" обгаиљен је у „Служб-еном листу 
ФНРЈ" бр. 74 од 29 августа 1947 године. 

Вр. 4846/48. — Из Министарства иност,раних по-
слова, Београд, 18 јануара 1949 год,ине. 

РАТИФИКАЦИЈА СВЕТСКЕ ПОШТАНСКЕ КОН-
ВЕНЦИЈЕ ОД СТРАНЕ НОВОГ ЗЕЛАНДА 

Францу-ско Мини-старств,о, иностраних послова-, но-
том од 20 децембра 1948 године обавестило је Амба-
саду Фелеративне Наредне Републике Ј-угославије у 
Паризу да ј-е на дан 10 ј,ула 1948 година депонован 
од стране Новог Зеланда ра т,и фик аци они инстр,умент 
Светска поштанске кон,венције гл Споразума о -писми-
ма и кутиј,ама! са! означен,ом вредно-шћу, потписаних у 
Паризу 5 јула 1947 године. ЈРатиф,ика-ција Ново,г Зе-
ланда! одн-оси се м на За,падну Сам оу. -

Ју,го д а л и ј а је ратификовала к-онвенцију и Спо-
разу,м 27 јула 1948 године, а указ о рат.ификацији 
објављен је у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 61 од 
17 јула 1948 године. 

Бр!. 4871/49. — Из Министарства иностраних п-он 
слова. Београд, 18 јануара 1949 године. 

П р - е т о в д в и ш т , в о Владе ФНРЈ, по из-вршеног с,равг 
њењу са! изворним текст-ом, установ,ило је да се у 
тексту Уредбе о платама! радника и учен-и-ка на мон-
тажама електричних е-с машинских постројења, објав-
љеном у „Службено-м листу ФНРЈ" бр. 6 од 19 ј-ану-
ара 1949 г-одине по-ткрала! ниже наведена грешка те 
даје следећу 

И С П Р А В К У 
УРЕДБЕ О ПЛАТАМА РАДНИКА И УЧЕНИКА НА 
МОНТАЖАМА ЕЛЕКТРИЧНИХ И МАШИНСКИХ 

ПОСТРОЈЕЊА 

На етре 57, у члану 35 трећи ред брише се тачка 
и ставља запета и додају речи; ,,а1 плаћање по прсти-
дима ове уредбе вршиће се од 1 фебруара 1949 го-
дина". 

IV бр. Ш , — Цг Претоедвиштва Владе ФНРЈ, 21 
јануара 1949 година, 
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Р Е Ш Е Њ А 
З-в: (п,омоћника упр,авника Управе за трговину, у 

звању планер економист, решење,м Министра трго-
вине и снабдев-ања: ФНРЈ нере. бр. 3269/48, постав-
ље-н је Кон Андрија, начелник 'Плана ИНДУСТРИЈСКИХ 
производа. 

^ За генералног директор-а Дирекције државног 
житног фонда, решењем Министра, трговине и снаб-
девања ФНРЈ нере бр. 3216/48, постављен је Мале-
шевић Лазар, досадашњи комерција,лни ди,ректор 
Главне дирекције за жито. 

За зам,еника директора Дирекције девизних мо-
стова Народне бан,ка ФНРЈ — Главна центр,ала!, у 
звању виши економист, решењем Министр.а финан-
сија ФНРЈ бр. 44956/49, постављен ј,е Бугарски Вла-
димир, виши економист Министарства спољне трго-
вине ФНРЈ. 

За н,а,челника Инспектор ата за трг,овину, у Са-
везној контролној комисији, решење,м! Председника 
Владе ФНРЈ пере. бр. 5681/48, постављен је Кушић 
Раде, помоћник Министра трговине и снабдевања' 
НР Србије'. 

За се.кретара Савезне контролне комисије, ,реше-: 
њем Претседника Владе ФНРЈ Пере бр. 6620/48, гш,; 
стављен је Си,мовић М,иодр,аг, виши персонални ре-
ферент Претседкиштва Владе ФНРЈ. 

За вд. начелника Оргашизациово-инетр.уктороке 
групе за задруге Министарства пољопривреде ФНРЈ, 
у званог инспектор, решењем Мини,стра дољо привред 
де ФНРЈ бр. 127/49, постављен је Ћурчић Добрица., 
службеник Министарств.а пољопривреде ФНРЈ. 

За начелника Плана раде,итка задруга Министа,р-
ства пољ,оп,ривреде ФНРЈ, у звању вишег геометра, 
решењем Министра пољопривреде ФНРЈ б,р. 128/49, 
постављен је Вељковић Лзубомир, службеник Мини-
старства пољопривреде- ФШМ. 

За директор-а фабрике ш,амота ,и рудника ватро,-
сталних глина у Аранђелову , решењем Министра 
тешке индустрије ФНРЈ, псв. бр'. 131011/48, постав!-
љен је Сузић Ђур,о,, радник рудника и жељезаре Ва-
р,еш Мајдан. 

За начелник-а Одељења за укључивање радне 
сна-ге Управе за радну снагу у звању мла,ђи персо-
нални ре,фе-рент, решење,м Министра: рударства ФНРЈ 
пере. бр. 7120/48, пост,ављен је Педишић Срећко, мл,а-
ђи персонални референт Министарства рударства 
ФНРЈ. 

За директора Рударског набг.вно-продајнсг пре-
дузећа, у зв-ању економист, р.ешењем Министра ру-
дарства! ФНРЈ пере. бр. 7116/48, постављен је Василић 
Милорад, економист Министарства рударства ФНРЈ. 

За начелника1 Политичке секције Института за, ме-
ђун.ародну политику и пр,ивреду при Претседништву 
Владе ФНРЈ, решењем Претседник Владе ФНРЈ пере 
"Ор. 967/46, постављен је Га.врић Мил^н, главн-и: ре-
ферент Института,. 

З а директора Југослоаенско-швајцарског друштва 
у Цир,иху, у звању виши економист, решењем Мини-
ст,ра спољне трговине ФНРЈ б,р. 4085/49, постављен је 
Милисаваевић Милорад, дир-ектор! предузећа „Југо-
метал". 

За директора Југословенско-ен,глеског друштва УЈ 
Лондону у звању виши економист,- решењем Мини-
стра спољне трговине ФНРЈ, бр. 4086/48, по,стављен 
је Хабјанић Бено, трговински изасланик У САД. 

За трговинског изасланика у САД, у звању виши 
економист, решењем' Министра спољне трговине 
ФНРЈ бр. 4086/49, постављен је Никезић Петар, тр-
гоаински изасланик у Египту. 

За заменика начелника Ш у,праве трг-а,винских 
с,поразума Министарства спољне трговине ФНРЈ, у, 
звању виш,и економист, решењем Министра спољне 
трговине бр. 92/49 постављен је Гавриловић др Вла-
димир, трговински изасланик у Мађарској. 

За заменика директора предузећа „Центролром", 
у звању комерцијалне^ решењем Министра спољну 
трговине ФНРЈ бр. 4012/49, постављен је Шишовић 
Срђа, комерцијална Берзе за извоз и ув-оз. 

З А П И С Н И К 
III ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ IV ВАНРЕДНОГ ЗАСЕ-
ДАЊА САВЕЗНОГ ВЕЋА И ВЕЋА НАРОДА, 
ОДРЖАНЕ 29 ДЕЦЕМБРА 1948 ГОДИНЕ У БЕО-

ГРАДУ 

Претседавао потпретседник Савезног већл Ф,рањо 
Гажи. 

Секретар Савезног већа Вида Томшич. 
Потпретседник Савезног већа Фрањо Гажи отвара 

III заједнич.ку седницу IV ванредног заседања у 9,45 
часова. 

Прочитани записник II заједничке седнице На-
родна скупштина, прима без примедбе, па се прелази 
на дневни ред: продужење претреса Предлога опште-
државног буџета за 1949 годину. 

Пошто су дали своје експозе Министар за науку 
и културу Родољуб Чола,ковић, Претседник комитета 
за заштиту народног здравља др Павле Грегорић, 
'Ј,авни тужилац др Јосип Хрнчевић и Секретар Прези-
дијума Народне скупштине ФНРЈ Миле Перуничић, 
говорили су народни ,посланици: др Стеван Јаковље-
вић „за", др Васо Бутозан „за", Душан Бркић „за", 
Никола Мннчев „за", Матевж Хане „за" и Богољуб 
Стојановић „за", па се седница прекида у 13,50 дб 
16 часова. - " 

Поподне је седница настављена у 16,20 часова. 
Саопштен је поздравни телеграм Народној скуп-

штини радног колектива панчевачке текстилне инду-
стрије поводом испуњења плана пре рока, па се пре-
лази на дневни ред: продужење претр%са Предлога 
општедрж^авног буџета за 1949 годину. 

Говорили су народни посланици: Хасан Бркић 
„за", Томо Чиковић „за", Гојко Гарчевић „за", Ристо 
Бајалски „за", Франц Кимовец „за", Марин Цетинић 
„за", Васиљ Ђорговски „за", Иван Новак „за", Хајро 
Капетановић „за", Јоже Приможич „за" и Бено Кот-
ник „за", па Потпретседник Савезног већа Фрањо 
Гажи објављује да је довршен претрес Предлога 
општедржавног буџета и тиме исцрпен дневни ред 
заједничке седнице и закључује седницу у 19,20 ча-
сова, с тим да ће идућа заједничка седница по по-
треби бити заказана писменим путем. 

29 децембра 1948 године 
Беог.рад 

Потпрецседник, 
Секретар, Савезног већа, 

Вида Томшич, с. р. Фрањо Гаади, с. р. 
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ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИ СТО БЛ 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народна косине", службени ласт Народне Ре-

публике Хрватске, у броју 104 од 29 децембра 1948 
ге-ди не, објављују: 

Уредбу о оснивању Управе аа унапређење про-
изводње при Планској комисији Не,родна Републике 
Хрватске: 

Уредбу о стављању ван снаге Уредбе о осни-
вању комисије за стандардкзашгју при Планској ко-
мисији Народне Републике Хрватске; 

Уредбу о одбрани од попла-ве; 
Уредбу о народним поприштима; 
Уредбу о балетиим школама; 
Уредбу о преради маслина и откупу маслиновог 

уља рода 19-48 године; 
Уредбу о нам-ени и допуни Уредбе о правној 

струци; 
Правилник о к а м е н к а Правилника о накнади 

за службена путовања и о изненади селидбених тро-
шков-а припадника народне милиције и грађанских 
особа иа служби у народној милицији; 

Решење о оснивању Управе за ко-муналне бенке 
и месне штедионице; 

Решење о оснивању Државне банке за кредити-
рање. землуорадничких Аадруга; 

Наредбу о измени основних плата за звања фи-
нансиске струк? „млађи књиговођа" и „млађи кре-
дитни комерцнј-алист; 

Наредбу о увођењу нових звања „МЈваЈЈи геоло-
шки колектор", и „геолошки колектор" и ,,виши 
геолошки колектор" у геолошкој струци; 

Наредбу о распореду новоув-едених звања ,,мла-
ђи геолошки колектор", „геолошки колектор" и 
„виши геолошки колектор" у геолсшкј струци; 

Наредбу о увођењу новог звања „грађевински 
цушир" и о немети већ ус-мијо вљ еног аванса „грађе-
вински нг зорник" у грађевинској струци; 

Наредбу о одређивању основне плате за ноао-
увадено вз'ање „грађевински чувар" у грађевинској 
Струци; 

Наредбу о распореду у врсте новоуведеног зва-
ња „грађ ев А с к и чувар" у грађевинској струци; 

Наредбу о укидању звања „судски правн,ик 
Врховног суда Народне Републике Хрв-атске ,и уво-
ђе-њу нових звањ,а ,.,м-лађи судски прав,ник" и „виши 
судски правник" у правној струци; 

Наредбу о одређив-ању осн-овних плата за нов-а-
уводлива закла- ,,-млађи судски правник" и „в-иши 
судски правни-к" и о из-менама основних пла,та за 
звања „судски правник" „судија среског суда,, и 
„судија окружног суда", „арбита-р", „,мл^ђи з-емљи-
Шжмамлжн-и референт" и земљишно-књижни ре-фе-
рент" у правној струци; 

Наредбу о распоред,у у врсте новоуведших зва-
ња „мла-ђи судски правник" и „виши судски прав-
ник" и о намени распореда у врсте звања „вемљи-
П1но-к,њижни рефере-нт" у прав-ној стру,ци; 

Наредбу о укидању звања „пристава" у правно! 
струци; 

Наредбу о укидању при прави инке службе геа 
звање „судског правника" и о установљењу ар ип ров-
ки-чке службе ва новоувел"чо звање ,лигаши судски 
правник'' у правној струг-и 

С 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИХ 
„Службени лист Народне Републике Босне И 

Херцетовине" у броју 53 од 30 децембра 1М8 го 
дине објављује: 

Уредбу о Комитету ва еа котао деветеро и изградњу 
народне власти Владе Народне Ре-публике Босне НЕ 
Хери е-го ени е, 

Уредбу о измени Уредбе о реороаиизацији управ-
ног гп ар-ет-а неродних одбора; 

Уредбу о укидању Уре-дбе о оснивању Држава 
ног воћног расадника у Перику, срез Брчко; 

Решење о оснивању држсвних нижих реалних 
гимназија; 

Решење с оснивању Државне учитељске школе 
у Љубушком; 

Наредбу о генералном плану за одбрану од по-
плаве не подручју Босанске Пос-свине и ПОДРУЧЈУ 
реке Младе;' 

Упутство о врстама трошкова који уљезе у по-
ј-едине еле-менте планске прода.ше цене произвођача 
државних ин,ду-етриских произвођг.-чких предузела 
локал-ног значајг; 

Наредбу о постотку награде за искори,шћење 
правних вожњи теретних моторних возила. 
^-^-и^дддададидјдимиииииа- ' " И Д - У -- 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
62. Указ о ратификздији Кон,венције о режиму 

пловидбе иа Дун-аву 97 
63. Указ о одређивању предузећа за производ-

њу радио и рентген -апарата „Заволи Р. Р " 
у Нишу за' ир ед узеће општедржатааог ааа-
чаја — — — — 
Уредба о финанои-ским пр окршајима 

IУредба. о нач-ину снабдеван,а надлештава, 
'уст-анова1 и предузећа кчдусгрксиим ороиз-

66. Уредба о нижи,м трговачки-м курсевима- — 
67. Наредба о п,родужењу р-ока з,а склапање 

уг-овора за I ,квартал 1949 -године одређе,ног 
Наредбом о склапа-њу угов-ора за I кв-артал 
1949 године — — 

68. Решење о Привремен-им н-ормама за парке-
тарс-ке послове- н-а зграда-ма- ГНУ 691 

Упутство о издавању уверења- до премоасор-ек-а 
-пут-овања — — — — ПО 

Ратификација Уговора о миру са Италијом од 
стране Вразилије — — — — : ИО 

Р/атификац,ија Светске поштанске конвенције 
од стране Ново-г Зеланда 110 

Исправка Уредбе о платама радника и ученика 
на: монтажама електричвих и машинских 
п-остројења — — — ИО 

106 
106 

108 
109 

110 

Издавач: ,службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд. Бранкова 20. — 
Директор и одговорни урадиш Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа 

Југословенсног штампарско? предузећа, Београд 


