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Садржај: 

1) Читање и усвојсљс записника 27 редов- 
ног састанка; 

^) Читаље Указа o уважешу оставкс Miimi- 
стра шума и рудпика r. др. Стаика Шибеника И" 
Министра грађевина г. Никрле Преке и постав- 
љашу за Мтшстра грађевина г. др. Сркуља Стје-; 
пана, градоначелника града Загреба, и за Министра 
шума и фудпика г. Погачннка Виктора, народног; 
посланика; 

3) Читаље тслеграма r. Претседника Сената, 
упућеног Прстседнику Сената Фраицускс Репу- 
бликс иоводом трагичне смртн Пола Думсра, Ирет- 
седпика Фрапцускс Републике и одговора Прет- 
се'Д1111ка   фраицуског   Ссната;   . 

4) Читаље телеграфске честитке г. Претсед-. 
инка Сената, упућене г, Ллбсру Лсбреиу поводом 
његовог избора за Претседиика Фраицускс Репу- 
блике н одговора шеговог; 

5) Саопштење извештаја Господина Мшшстра 
o саикциописању закона o изменама и допунама 
Закона o државној трошарини; Закона o оиЈ1аш. 
ћењу за исодложпу примену мс^уиародиих угово-- 
pa и споразума; Закоиа o заштнти земљорадника и 
стављаљу на снагу појединих одредаба Закона 
О извршењу и o6e36cljeiL>y и Закопа o подизању 
домова и других сУбјската удружења и установа; 
кбје спадају у надлсжност Мипистарства физич- 
ког васпитања народа; 

Oj Саопштење акта I . Претссдника Народ[[0 
Скупштине којим доставља Сенату na даљн посту- 

пак: прсдлог закона o конвенцшама u споразумима 
o режиму вода између иаше Краљевине и Кра- 
љевине Румуније, прсдлог Закона o сиоразуму o 
клирингу између наше Краљевине и РепубликеАу" 
стрије и предлог Закона o споразуму o клирингу 
закљученом између наше Краљсвппе и Швајцар- 
ске Конфедерације; 

7) Одобрење боловања г.г. сенаторима Петру 
Костићу и Паји Обрадовићу; 

8) CaoiiiiiTcibe оставкс na сепаторски мандат 
г.г. сенатора Владимира Митровића и Милутпиа 
lIcrpoBiilia. Поднетс оставке упућене су Вс- 
рификационом одбору; 

9) Саопштси.е извештаја o конституисању Од- 
бора за проучаваље законског предлога ссиатора 
г. Ивана Хрибара и другова o иародиом призпаи.у 
часницима народне војскс, који су 1918 године 
учествовали у ослободилачким борбама na терито- 
pnju бии. Штајсрскс п Корушке, u Одбора за 
проучавање предлога резолуције сенатора г. 
Ивана Хрибара и другова sa одаш11л.а1ве делегаци- 
је од 5 члапова Сената на Свесоколски слет у. 
Праг ; 

10) Саопштењс акта Г. Прстссдника . 
скупштине којим се доставл>ају Сснату 
11№њс визс са резервом Главпс ко1ПЈ)олс 
ћивање ii)iixoBo Финансијском одбору; 

11) Молбе, жалбе и резолуције из народа; 

12) Дпсвни род: - - Утврђивање диевнога рс 
да за  наредну седницу  Сената. 

1арод11е 
na pc- 
ii  упу- 
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П о т п p с т с с д п и к JoBaii Алтипармаковнћ : 
Отварам двадесет осми рсдосии састанак Сената. 
Молим господина секретара да прочита записник 
прошлог састанка. 

Секретар др. Васо Глушац чита записник 
27 редоипог састанка. 

11 o т п p е т с е д п и к JOB^JI Алтнпармаковни = 
Има .чп ко од господс сенатора да учини какву 
примсдбу na оиако прочитапи записник? (Нико сс 
ne Јаил.а за реч). Примедаба нема, записник се 
прпма и оверава, 

Изволите чути један УкаЗ II). В. Краља, који 
гласи: 

Ми 
АЛЕкСАНДАР   I 

lio   Милости   Божјој  п  иол.и   Народној 
Краљ Југославије 

Уважавајући оставке којс су Иам поднели 1 lani 
Мииистар шума u рудника др. Шибеник Станко 
u I lam Министар грађевина Прека Никола и став- 
љајући их иа расположењс, на предлог Претседни- 
ка Нашег Мппистарског савета и Нашег Л^иппстра 
иностраних послова, a na осиову чл. 7 Закопа o 
уређењу Врховпс државне управе — постављам^: 

За Нашег Министра грађевина др. Сркуља 
Стјепана, градоначелника из Загреба, и 

За Нашег Министра шума и рудника Погач- 
ника Внктора, народног послаиика. 

Претссдппк Hamer Мипистарског савета И I lam 
Министар imocTjiami.N послова нека изврши овај 
Указ. , 

у Београду, 21 априла 1032 године. 
АЛЕКСЛНДЛР, с. р. 

ПретСедник Министарског савета 
и Министар инострапи.х iiociona, 

Др. В. Маринковић, с. р. 

({'оспода сспатори су стојећи саслушали чи- 
тање овог Указа и пропратплп ra бурнпм узвици- 
ма: ЖивеО Крал.1) 

■Цоиодом трагичне смрти Ирстссдиика 'Францу- 
ске Рспублпкс Пола Думера, Претседник Сената 
Краљевине Југославијс упутио je Претседнику Се- 
цата Француске Републике следећу депешу: 

1 [ретседнику Ссиата Францускс Републике 
Господнну Алберту Лебрспу — Парнз 

У имс Сената Краљсвипе Југославпје, част 
ми je изразити Вам мучпо осећање и дубоку жа- 
лост коју исказује цсо југословепскн народ ii]5e- 
ма одвратном злочину извршеном над великимси- 
noM Баше !iauiijc господином Полом Думером, чи. 
ју смрт оплакујемо у нераздвојној савезничкој вер- 
iiocTii и MU Југословени. 

Претссдппк  Сеиата  Краљевине Југославије, 
Др.   Аите   Павели11. 

Ha  оиу депешу ПрЛседник  Француског Се- 
иата одговорпо je дспсшом  следеће садржиие: 

Доктору Апти Павелићу, 
Претседнику  Сената,  Београд, Југославија 
У име Француског Сената, ja Вам најтрплије 

захваљујем na изјавл.еном саучешћу од страпс Ју- 

гословенског    Сенат^,    приликом    трагичпс смрти 
Претседника Думсра. 

Occiiajn које Ви исказујстс јесу поноиа пов 
доказ француско-југословенског прпјатсљства, KO- 
JU   су   пас  дубоко  гапули. 

Претседник Сената 
Албер Лебрен 

(Узвици: Слава Думеру!) 
Поводом избора Претседника Сената Францу- 

ске Републике г. Лсбрепа за Претседника Францу- 
cke Републикс, Претседник Сената Краљевине Ју- 
Кгославије упутио му je следећу депешу: 

Претседицку  Рспубликс 
Господипу Алберу Лебрсну 

Пћриз. 
Bani данаши.и нзбор за Претседиика Фраи- 

цуске Републике хитам да од страис Сената Кра- 
пе Југославије искрено поздравим и да Вам, Го- 
сподипе Претседниче, користећи се овом прили- 
ком, изразим, у пмс Сената, уверење колико југо- 
словенски народ са топлим симпатијама прима ту 
ту вест o Вашем избору у жељи да Вашој отаџби- 
nii и патем одапом савсзипку и ca тог положаја 
BaiiniM изванредним квалитетима будете од ча. 
eru и користи. 

Претседник Сената 
Крал.свипе   Југославије 
Др. Апте Павелп!! 

Ha ову депешу стигао je следе1111 одговор: 
I [ретседнику Сепата 

Др. Аптп Павслп!^, Београд 
Дубоко сам дирнут BauioM честитком, и изјав' 

љујем   Вам  моју  велику  благодарпост. 
Претседник Француске РрПублике 

Албсрт Лебрен 
Изволите, господо, саслушати пзвепггај госпо. 

де Мипистра o санкционисању закона, 

Секретар др. Васо Глушац саопштава: 

Г. Министар финансија извештава да je Њ. 
В. Краљ потврдио 18 априла ове годинс Закон 6 
изменама и допунама o државној трошарини. 

Г. Министар трговине и ипдуетријс извештава, 
да je Њ. В. Краљ ПОТВрдио 19 априла овс годиис 
Закоп o овлашћењу за неодложну примену међу- 
иародпих уговора и споразума. 

Г. Мипистар пољопривреде извештава, да je 
Ih. В. Краљ изиолео потврдити l(.i априла one го- 
дине Закои o заштпти земљорадника и o стављању 
na снагу поједиппх ii])()iiiica закоиа o ИЗВршењу И 
обезбеђењу. 

Г. Министар физичког васпитања народа из; 
вештава да je Њ. В. Краљ изволео потврдитп 28 
априла ове годипе Закон o подизању домова u 
другпх објеката удружења и установа која спа- 
дају у надлежност Министарства физичког васпи- 
тања парода. 

II o т п p е т с е д и п к ЈоВап Алтнпа;:мак(;вЈ!1>: 
С.ии оии извештаји o санкционисању поменутих 
закопа примају се na знаше. 
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Изволитс чутп caoimneibc o закопским пред- 
лозима упућеним Сенату на рад од страие Народне 
скупштине. 

Секретар др. Васо Глушац чита: 

Народна Скупштина 
Kpa/bCBHHe Лугославијс 

Бр. 8179 
10, VI-1932 гол. 
у Бсограду 

Господипе Претссдпиче, 
Част ми je известити Вас, да je Народиа скуп- 

штина na свом 46 рсдовиом састанку, одржаиом 
10 јупа 1932 године уТЗеограду, коиачпо усвојила 
Предлог закопа o конвенцијама и споразумима o 
режиму вода измејју Краљевине Југославије И Кра- 
л^евине Румунијс, закључспим и потписаннм у Бсо- 
граду 14 децембра 1931 године, поднет joj од 
стране Мпиистра иностраних послова, Министра 
саобраћаја и -Л^ииистра грађевина na основи овла- 
шћења датог им Указом Њ. В. Краља од 10 мЈа 
1932 године. 

Извештавајући Вас o предњем мсии je част, 
Господине Претседпиче, Ha осиови члана '64 Ус- 
тава и члана 66 Закона o пословиом реду у "На- 
родпој скупштини доставити Вам дефипитиваи 
текст овог закоиског предлога онако, како га je 
Народна скуиштипа усвојпла, као и оригииал Ука-. 
за o овлашћењу за 11одпошси>е Народном претстав- 
ништву помеиутог закоНСКОГ предлога, — с мол- 
бом na Ваш даљи поступак. 

Овај законски предлог иретресен je у Иарод- 
иој скупштини  по  редовпом  поступку. 

Изволнте примити, Господине Претседпичси 
овом прнликом уверење o мом особитом пошто- 
вашу. 

Претседннк 
Народне скупштине,        ' 
Др. К. Куманудн, с. p 

Господицу 
Др. Анти ПавелиИу, 
Претседнику  Сеиата, 

Београд. 

Народна скупштнна Краљсвнне Југославије 
сазвана Указом од 23 септсмбра 1931 годпие у ван- 
редан C„3IIB за 7 децембар  1931  годиие, na свом 
66 редовиом састанку, одржаиом 11 јуиа 1932 го- 

дине у Београду, решила je: 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

1) Гспсралиој конвенцији o режиму вода; 
2) Конвенцији o пловидби и хидротехпичком 

систему канала и реке Бегеј; 
3) Коивеицији o рсгулисанзу 4 o/o зајма од 

33,800.000 аустро-угарскнх папириих круиа, закљу- 
чеиог од старог удружеља (задруге) за регулисаље 
вода долиие Темиш-Бега", na оспову мађарског 
закопског члаш;а XXI, од 1897 годпие; 

4) Споразуму o поделп n прсиосу добара, пра. 
ва n иптереса старог ,,Удружеља (задруге) за peiy. 
лацпју вода долине Темеш-Бега", као и o функ- 
цпописању хидротехничког система помепутог у- 
дружења; 

5) Споразум o поделп добара, права и интере- 
са старог „Удружења (задруге) за регулисање во- 
аа у долшш Тамишац" и o препосу овпх добара, 
права n интереса na две иове хидрауличке орга- 
низације, тј. у Југославпјп na „Задругу за одвод- 
њавање Тамишац" у НппчпКеву n у Румупијп na 
„Синдикатул Тампшац" у Фоепп; 

6) Споразум o хпдротехппчком спстему удру- 
жења (задруге) Толвадпја; 

7) Протокол потписивања и 
8) Завршпп протокол; 
Закљученим и пбтписаним у Бсограду, 14 де- 

цсмбра 1931 годппе 

пзмеђу 
Краљевине ЈугославпЈе и Краљевиме Румупнје 

Koju гласи: 

Одобравају сс и доиијају закопску спагу: Ге- 
верална Конвенција o режиму вода; Г\,онвенција o 
пловпдбп и хидротехничком систему канала и ре- 
ке Бсгеј; Копвспцпја o регулпсању 4o/o зајма оД 
33,800.000 аустро-угарских папирних крупа, закљу- 
чспог од старог „Удружења (Задруге) за регулп- 
сање вода долппе Тсмеш-Бсга; na оспову мађарског 
закопског члапк.а XXi, од 1897 године; Споразум 
о подели и препосу добара, права и пптсреса ста- 
рог „Удружеља (Задруге) за регулацпју вода долп- 
ne Темеш-Бсга", као и o ^фупкцпоппсаљу хпдротех- 
ничког система помепутог удружења; Споразум o 
подели добара, права и интереса старог „Удруже- 
ња (Задруге) за регулпсаљс вода у долппи ,,Та- 
мишац" n препос овпх добара, права и шггереса 
na две пове хпдраулпчке оргаппзацпјс, тј. у Луго- 
славпјп na „ЗаДругу за одводњаваље Тампшац" у 
Нинчићеву n у Румунији на,)Синдикатул Тами- 
шац" у Фоени; Споразум o хидротехничком cn- 
стему „Удружења (Задругс) Толвадпја"; Прото- 
кол потписивања и Завршни протокол; — закл.у- 
чени и потписани у Београду 14 децембра ]ф\ 
годппе, између Краљевине Југославпје и Краљеви- 
ne Румуппје, чији текстови гласе.: 

ГЕНЕРАЛНА кОНВЕНЦИЈА 
o решиму вода закључена изме1}у Краљсвппе Југо- 

славијс н Краљсвипс Румуинје 
Његово Велпчапство Краљ Југославпје 

и 
Његово   Вслпчапство   Краљ   Румупије 

Надахпутп   подједпаком   жељом   да   удовоЛ)е 
одредбама  члапова 292 н 293 Тријанонског Уго- 
вора, 

Одлучплп су да закл.уче јсдпу Копвепцпју 
којом се регулише установљавање Споразума тамо 
помспутпх o режиму вода, n, у ту сврху, 

Одредили су као своје рсспскпшпе Пуно- 
моћнике, и то: 

Његово Величапство Краљ Југославпје 
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Њсгову Е1<селе11Ц11Ју Господина ВојиславаМа- 
ринковића, доктора права, Свога Министри ино- 
страиих послова, 

Ibcioiio  Всличапстпо Краљ  Румуиијс 
Његову Ексслепцмју Господипа Константина 

Коицеско, ПуиомоКиог Министра, Саога дслега- 
та у Дуиавскпм Комисијама, 

који су се, пошто су један другоме саопштили 
своја пуномоћства нађена у доброј и прописаиој 
(|)ормн, сагласили у следсКпм одрсдбама 

Глава прва 
() и mre одр е дбс 

Члан први. 

Високе Стране Уговорнице обавсзују сс да he 
приступити установљавању потребних сп6разума 
у циљу одржавања јединства режима вода басена 
пресечених трасом иове границе између обеју Др- 
жава, у којпма режим вода (капализација, поплавс, 
наводњавање, дренажа или слични пословиЈ у јсд- 
иој од Држава, зависи од радова извршених п., 
терпторпји one друге Државе. 

One сс обавсзују у исто време да lie сс ста- 
рати o одржавању у дубром стању сачуваности и 
функционисања хидралучких радова и инсталаци- 
ја којп сс налазе на њиховој сопствепој терито- 
ријп и који имају ма каквс везе са једннсгвом 
рсжима  вода. 

Сем ако постоји претходпн споразум из- 
ме1)У обе Државе, ове he се уздржавати од сваке 
измеие постојећих инсталација и радова као и 
од свих мсра и свих радова који би могли утнцати 
na рсжпм вода na терпторпји суседне Државс и 
иа тај начин повредити интересе или права која je 
ова стекла. 

Члаи 2. 
Споразум предвиђен првпм ставом члаиа 292 

Тријанонског уговора мораКе се исто тако прст- 
ходпо установити, у свима случајевима гдс једпа 
Држава иамерава предузимање пових мера нлп 
ii3BpiiiiipaiL.e нових радова у бассшша поминутим 
у претходиом члану, таквс природе, да би могли 
мењати условс nocTojciicr режима воде. 

AKO једиа Држава захтева да сс, само у II>C- 
ном сопствепом интересу, предузму извесне мсрс 
нли да сс извршс извесии радови иа тсриторији 
друге државс, у циљу одржавања пли амелиора- 
ције јединства режима вода, ова потоња "Држава 
обавезује се да he., под условима устаиовљеним 
члаиом 8 Правилника који се односи па иадлеж- 
ност и иа функциописање сталие техиичке комиси- 
је за режим дуиавских вода C.R.E D. од 25 маја 
1923, олакшати остварење тих радова као н усва- 
јање речених мера. 

Члап 3. 
У случају ако једпа држава намсрава чппити 

измепе, предузимати мере нлн радове na својој соп. 
ственој територији који би могли значнти осстну 
измену рсжпма воде у басенима поменутим у гор- 
њем члану првом, та he Држава пзвестити оиу 
другу Државу, препорученим писмом уз повратпи 
рецепнс, o својим памсрама као и o сумарном опису 
речених радова, нзмеиа и мера, да бн се споразум 

предвиђен члапом 292 Тријанског Уговора могао 
претходно установити. 

Пријем тог саопштења Mopahc сс потврдити у 
року од 15 даиа. 

AKO у року од два и no месеца, рачунајући од 
сапшотсља, ова потоња Држава mije потврдила 
пријем иити формулпсала ма какву примедбу, Mohn 
he се без друге формалиости прпступити оства- 
рењ}' пррјектованих измена, мера и радова. 

У npoTiiBiioM случају, пројектоване измене, ме- 
ра или радова моћи he се остварити само rio спо- 
разуму између обеју Држава; 

У недостатку споразума у примереном року, 
iipiiCTyiiiihe се саобразпо члаиу (i Правилника. 

Члап I. 
Споразуми који се, саобразио члапу 292 Три- 

јанонског Уговора, морају обавезно устаиовити из- 
Међу обс Државе и који су спомспути у горњим 
члаиовима Ij 2 и 3, MOjjahe у свима случајевпма 
бити такве природе да чувају интересе и права 
која je свака од њих стекла, без обзира на измене 
права сопственост или ма каквс друге измеис које 
би могле настати стварно на једној или на дру- 
гој TepiiTopiijn од како еу стварно прссгале да се 
палазе под пређашњом мађарском управом. 

Члан 5. 
Без интервенција Влада обеју Држава, заин- 

тересована лица са једне територије nehe MOIUI 
закл>учивати ca заинтересованим лицима пли са 
властнма one друге територије никакав Г.пора- 
зум, nnTii закључити ма какву обавезу имајући у 
виду регулисање послова који су предмст Спо- 
разума предвиђених члапом 292 Тријанонског У- 
говора. 

Члап 6. 
Обе Државе упознаће једна другу узајамно 

o току намераваних мера и радова извршепих оч 
љ'ихове страпе у басеипма водених токоиа КОЈИ 
и ако леже na територијама означеним у члапу 
293 TpiijanoiiCKor Уговора, иису пресечени трасом 
иове границе између обеју Држава. 

Редовно, упознавање o коме je иапред реч, 
ispiiinlie сс средством годшпљих сумарних изве- 
штаја прсдвп^сппх у тачци a чЛана 5 напред по- 
мепутог Правилника C R.E.D. 

Обе Државс обавсзују се да he се постарати 
да речени извештаји буду довол.ио опширни, ка- 
ко бп iioMohy na тај начин добивених података 
свака од обеју Држава могла оценити да лп су 
мере и радови намеравапи или вршсии од једие 
од љих na ibeiioj сопствемој територији, TaWpe 
природе да би Могле утицати иа рсжим вода на те. 
риторији one другс Државс u да би се, у таквом 
случају неопходии Споразум могао установти ИЗ- 
међу обе Државе. 

Члап 7. 
Ha предлог једие или друге Државе и no њи- 

ховој сопственоЈ сагласности, Mohn he će с вПр- 
Mtiia' na време чинити заједничке посете na лицу 
места ради проучавања режима вода хидротех- 
ппчких спстема, ВОДеНИХ токова n њи.мжпх ба- 
сена, у цпљу оцспс пожељних мера које се имаЈју 
извршити ради одржавања или амелиорације режи- 
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ма вола.који иптересују једпу или у исто време, 
обс Државе. 

Члан 8. 
Обс Државс обавезују сс да he се постарати 

да се иа време прибавс финансијска средства no- 
требна за остварсњс мера или за извршење радова 
за која су сс обавсзалс да he их viani оне самс 
или" да lic имати да их даду заинтересована .uma 
средства одређена саобразно склопљеним Спора- 
зумима. 

AKO трошкове условљене мерама које се има- 
ју прсдузсти илп радовима који сс имају извршити 
на територији једне Државе, има, делимично или 
целини, ciio'cnTii територија one друге Државе 
ona потоња Држава исплатиће овој свој конт_и- 
бутивни део или цео дуговапи изпос onoj првој Др- 
жави, преко Банака плп другим начином озпачспим 
с једне и с другс стране приликом установљења 
Споразума  којп се na исте односи. 

У случају ако сс, na бази услова утврђених 
споразумпо, установи да контрибутивни дсо тро- 
шкова за мере и за одржавање радова извршених 
на терпторпјп једне Државе има да врати терито- 
рија one друге Државе - - једаред за свагда или 
за одређени период година - - модалитет исплате 
речспог контрибутивног дела биће исти као и они 
којп су означени у претходном ставу. 

Члан 9. 
Обс Државе саопштаваће једна другој уза- 

јампо закопе и друге правилнике који су у важ- 
постп плп којп he сс пздатп у будуКс a којп се 
одпосс na режим вода, na реЖим шума и na рпбо- 
лов; one Ko тако псто једна другој саопштавати 
своје службене периодичне публикације које сс 
одпосе na хидрометрпјскс, хпдролошкс, метсоро- 
лошке n геолошке податке прикупљене na њихо- 
вим узајамним територијама који би моглп послу- 
ЖИТИ за проучавање реЖИМЗ вода. 

Члап  10. 
AKO једна Држава, затражи извесне податке 

или извесна обавештења која сс односе на ре- 
жим вода one друге Државс, потребне њеномпро- 
учавап.у, ова потоп-а Држава обавезујс сс, сем 
ако ne iiocTojn легптпмап мотпв за протпвљсп.е 
да he joj nx дати. 

Глава друга. 
Хндротехпички системп капалнзацнјс, поплавс, на' 

водњава1ве, дргнажс или други 
Члап 11. 

Да би се обсзбсдпло пссмстапо и првобитним 
цил.евпма хидротехничких спстсма канализације, 
iiaciina, наводњавања, дренаже или других, прр- 
сечених трасом пове границе, одговарајуће функ- 
ционисање као и одржавање услова њиховог ре- 
жима вода, устаповпКе се специјални споразу„и 
измеј.у обсју Држава саобразпс горњсм члапу 1, 
за сваки од речбних спстсма, бпло да сс љсгова 
упоава налази у рукама неког гидрауличког удру- 
жења (водпс задругс), неке заједнице запптересо- 
ваних плп ма какве друге оргапизације, бпло у ру- 
кама прпватпог предузећа или приватног лица или 
Државе. 

Сваки од делова посталих од ове територи- 
јалне поделе 6niie у будуКе обвезан да удовоЛ)ава 
прописима садржаним у напред поменутим Gno- 
разумшЛа. 

Члап  12. 
lio констатацнји учињеној заједнички o акту- 

елном стању радова и инсталација хидрометриј- 
ских система, прпступпКе се установљавању enc- 
цијалних Споразума предвиђених у претходном 
члану. 

Питања која he имати да се рсгулишу тим спе- 
цијалним Споразумима, осим оних која би се мо- 
гла појавити у току преговора јссу: Утврђивање 
техничког i: финансијског програма одржавањаце- 
локупног хидротехничког система и подела припа- 
дајуКпх пм^трошкова између територија обсју Др- 
жава као и проверавања извршења речеппх npo- 
грама; сарадња и сређивање између односних сер- 
виса na Територијама обеју Држава као n дово- 
ђење у слад Статута нових оргаппзацпја којс су 
образоване или које се пмају образовати na те- 
риторијама обеју Држава и правилника разних 
сервиса којп  имају везе са режимом вода. 

Сва та miraiha морају бити регулисана спе- 
цијалним Споразумима тако да се сачувају инте- 
реси п стечена права заинтересованих територија 
обеју Држава n да сс одржи равпотсжа. 

У ту еврху поступиће се na овај начин: за 
делоие где се upe иоделе трасом иоие границб! 
трошкови одржавања били установљени или где 
нису бплп устаповљспи na терет заинтересованих 
према старој контрибутивној квотиј подела iie сс 
извршити, према приликама, било no старој кон- 
трибутивној квоти или пској другој KnoTui, сраз- 
мерпој користима сваке територије, бпло тако, да 
се сваком делу остави терет трошкова за одржа- 
вање na  њеној сопственој територији. 

Члан 13. 
lllro се тиче извршења повпх радова, којима 

je циљ пољопривредна амелиорација као и одржа- 
вања тих радова, специјални Споразуми који сс 
пмају закључити пмаће, сем питања o којима je. 
реч у претходном члану, тако исто регулпсатп. 
снимање планова n израду пројеката тпх ра^ола 
као n поделу припадајућих трошкова; утврђивање 
техничког n финансијсксг програма њиховог лз- 
вршења n одржавања n подслу припадајућих тро- 
шкрва у мери користи које потпчу од полЈОпрп- 
вредпс амелпорацпје земљишта, 

У cBiiM осталпм случајевпма којп on сс мо- 
гли појавити, обе ће Државс установити спора- 
зумно, начела no којнма he се регулисати напред 
наговештена питања, водећи свагда рачупа o ко- 
ристима које проистичу пз повпх радова за тс- 
рпторпје обсју Држава. 

Члан 14. 
Прплпком устаповљсња одпоса између кон- 

трибутивни делова која дугујс терпторија сваке 
Државе, трошковп одржавања радова и инстала- 
цпја којп нису саставни део хидротехничког си- 
стема, im алмпппетратпвпп трошкови, неће сс мо- 
liii упетп у рачун, IIOIIITO те трошковс има да eno- 
en TepiiTopnja сваке Државе за део којп се ца 
њу однрси. 
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Члап 15. 
Одпос између контрибутивних. удела, једаред 

утврђен, ncliC сс Molili мењати, без ирстходпог 
Споразум nii3Mcl)y обсју Држава. 

Споразум између обе Државе биће тако исто 
потребан за обустављање, на територији једне Др- 
жаве, одржавање једнога од делова јсдног хи- 
дротехничког система проссчсиог трасом повс гра- 
нице, тако исто као и за прсстаиак функционисања 
тих инсталација na рсчепој територији. 

Глава rpeha. 
Водсми токови. 

Члан 16. 

Да би се одржао у добрим условима режим 
водених токова KOJU чине границу или којису пре- 
сечеип грасом нове границе, подразумевајући ту и 
њихове притокс, обе Државе предузсКе све ме- 
ре и извршиће све потребне и погодне радове: 

а) ради обезбеде консервације водених про- 
фила токова уклањањем природних или вештачких 
препрека које би неповољно могле упливисати на 
отицање водс нли би моглс стварати успорс; 

б) ради  обезбс^си.а  консервације  пада; 
в) ради предупређивања свакога опасног no- 

цачања високе иодс и сваке изМене ниске водс 
изнад мли  испод допуштсинх вариација. 

Члап  17. 
Радоии учвршћивања обала, регулације и ко- 

рекције корнта, као и свп други радови који по- 
стојс na ВОДеНИМ TOKoBHMia и који могу имати 
утицаја на територији оне другс Државе, морају 
сс одржаиатп и у будуГ.с, тако да задовољаваЈу 
сврху за коју су бнлн копструисапи. 

Модалнтсти одржавања тих радова установи. 
Iic сс Специјалним Споразумима који 1>е стипули- 
рати услове техничке и сваке друге врсте за њи- 
XOBV пзраду, евентуалну поделу припадајућих тро- 
uiKOBa и свс другс мсрс административне пппро- 
де које. се имају предузсти у иитсрссу тих радова 
око одржавања. 

Члан 18. 
AKO сс na иодепим токовнма помспутим у 

гори.см члану 16 буду морале предузети нове ме- 
ре или буду морали пзвртити пови радови na те- 
риторији једне од обеју Држава којп могу имати 
утицаја na тсриторији другс Државе, имаће се 
закл.учптп једап Споразум пзмеђу обе Државе. 

Снимање планова n израда пројеката Bpinnlio 
се  тако1јС   споразумпо  између   обе  Државс. 

Члан 19. 
У случају ако бп јсдпа од Држава желела да 

изврши na iicKOM водспом току своје територије 
пове радове који би моглп оштетити ма какав n,,- 
терес терпторије one другс Државе, тп ће се 
радовп моКп остварптп једино no споразуму из- 
мс1}У обс Државс. 

Чллп 20. 
По правилу, трошкове учињене ради одржања 

услова водиог режима, трошкова одржаља старих 
као n трошкове око извршења нових радова, сио- 
СИће  свака Држава  na  својој територпјп,  прпдр- 

жавајући сс свагда одредаба другога става гор- 
њег члана првог. 

Међутим, у случају извршења специјалних ра- 
дова око рсгулацпјс na воденим токовима којп 
образују границу, гБихови трошкови моКп hc се 
поделити између територија обеју Држава, према 
С.иоразуму установљеном у ту сврху. 

Члан 21. 
AKO су трошкове проузроковане одржавањеМ 

у добром стању обала и кррита пеког 
воденог тока или трошкове око одржавања старих 
радова извршених у ту сврху спосилп, upe поила- 
чсп.а nonc границе, неко хидрдуличко удружење 
или разне заинтересоване странке, обавезе овпх 
потоњих одржаће се под истим условпма и у бу- 
дуће n na њихове 1>с се контрибуције утврђивати 
na  Heroj ocnoiiii  као n у прошлости? 

Глава четврта. 
Употреба   вода  илн   хидраулнчие   епсргијс 

Члан 22. 
У цпл.у обсзбедс употрсбс na територији je- 

дне Државе, na основу обичаја који су постојалп 
пре утврђивања нове границе, вода или хидраули- 
чке енергије које потичу na територији one другс 
Државе, обе Државе закључиће Споразуме такве 
прпродс да се очувају интереси и права стечена 
од стране сваке Државе. 

Члан 23. 
Никаква измена неће се Molm извршити, пити 

ма каква мсра предузети нити ма какав рад извр- 
шити којп би били такве природе да бп могли 
повредити услове установљења Споразумом пред- 
виђеним у претходпом члану којпм се регулише 
дово1)еп>е вода n хпдраулпчке cneprn.je, без повог 
претходног Споразума између обе Државе. 

Пристанак за¥нтересоване Државе 6iilie усва- 
ком случају потребан да бп се одлучпло укидање 
iia териториЈИИ one друге Државе, мера и радова 
који оТЗезбеђују довођење вода или хидрауличке 
енергије. 

Глава пета. 
Употреба елсктрицнтета или воде за градске (on- 

штиискс)   или  домаИе  потребе. 
Члан 24. 

Да би се обезбедила употреба слектрпцптета 
или воде у једпој држави за градске (општин- 
ске) нли домаће потребе, чпјп се нзвор, услед тра- 
сирања границе, налази на територији one друге 
Државе, две Државе закључиће медусобом Спо- 
разуме такве пЈшроде да сс очувају интереси n 
'права стсчепа од стране сваке Државе. 

Члан 25. 
Приликом установљења Споразума 11рсдв111је- 

ног у претходиом члапу приступиће се: 
1. — утврђивању услова под којима he цен- 

тралне електричне станице n инсталације onpe- 
дељспе за давање водс и na даље даватп електри- 
цптет н воду; 
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2. — утврђивање начина на који he се вршити 
одржавање инсталација сваке врсте које се нала- 
зе на територијп обсју Држава; 

3. — утврђивање поступка ког lic сс придр- 
жавати Државе, и одређивању судскнх инстанца 
које he имати да одлучују по споро.вима који би 
се Moiviii појавити услед непоштовања уговорних 
клаузула од стране централних електричних ста- 
ница или од стране инсталација одређених за да- 
вање воде. 

Члаи 26. 
У случају захтева од стране једне од заин- 

тересованих страна да се измене услови устаиовљс- 
ии Споразумом поменути у ирстходиом члану, обе 
he сс Државе споразумети o оправданости захте- 
ваних измена. 

Глава шеста. 
Крчење  н  поновно  пошумл,ава1ие. 

Члап 27. 
У циљу одржавања и амелиорације јеДинства 

режима вода у бассшша o којима je реч у члаиу 
293 TpiijaiioncKor Уговора и нарочито што сс ти- 
чс крчења и поновног пошумљавања, обс су Вла- 
де сагласпс да he предузети, свака на својој те- 
риторији cjitAehe мере; 

i. — Примењивати строго свс одредбе шум- 
ских закона и нарочито оне које сс односе на 
ограничавање заштитних шума у 'басешша који 
ггнтересују режим вода на територији обеју Др- 
жава ; 

2. — Приступитп активно поиовиом пошум- 
љавању шума које се сваке године правилно скс- 
плоатишу и ранпје експлоатисаинх шумских Te- 
pena који join нс би били поновно пошумљени; 

3. — Предузети потрсбпс мсрс за корекцију 
урвииа и бујица као и sa пошумљавање неплод- 
иог земљишта; 

Обе Државе caonmVaBahe једна Другој уза- 
јамио n свакс године изветтаЈс o извршењу иа- 
пред споменутих мера, то јест: 

o радовима корекције бујица и пошумљавања 
голетн; 

o општсм стаљу и поврШИНИ сксплоатисапих 
шума u опустошених земљишта; 

o поврипши iionoBo пошумљених и амелиори- 
санпх земљишта. 

Назпачењс свих потребних података упоси- 
he сс у карте у размсри од 1:200.000 или, ако je 
могућно у повољиијом размери. 

Обе Владе споразумис су ссм тога да посетс 
извршене заједнички под условима изложеним у 
горњем члапу 7, могу имати такође у виду, no 
ствари крчсња и поиовпог пошумљавања, специ- 
јалне случајевс који су се појавили, било из па- 
пред поменутих извештаја било из нроучаваша 
констатација извршених од стране једис или другс 
од обеју држава, o осстном утицају који би мо- 
гло имати или које je имало na режим вода акту- 
слпо стање шума, пројекти или шумски редови 
(корекција бујица и пошумљавање голети) паме- 
равани плп извршени на територији једне или дру- 
ге од обеју Држаиа. 

У тнм случајевима, специјално претходно на- 
значеним и  заснованим  na  потребппм  проучава- 

њима, шумарски експерти обсју Држава испити- 
Bahe заједнички na лицу места речена проучавања 
у вези са актублним стањсм шума, kao и пројек- 
те или радове и cacraBAahe записник o својим 
нстраживашима и препорукама. 

После тога, свака he Влада одлучити o мера- 
ма које се имају предузе^и, према својим закон- 
ским n финансијским MoryhHocTHMa. 

Глава седма. 
Ccpmicu којн се односе на режим вода 

Члан 28. 
Да би сс осигурала веза и неопходни односи 

између сервиса организованих са 65e стране гра- 
нице. било од стране власти, било од страпс заин- 
тересованих установа или организација, a KOJU се 
одпосс na режим вода, као mro су хидрометридски 
сервиси за јављање надоласка воде, обе Државе 
прслузсј.с потребне одредбе да би се постигла 
координација речених сервиса и сарадња oprana 
којима су исти стављени у дужност; модалитети 
o томе устаповпКс сс приликом установљења Спо- 
разума којп сс односе на хидротехничке системе 
просечене трасом нове границе. 
пде na установљење предсказивања прогнозе, као 
n да he с једпе и с друге стране помагати развитак 
ii извршење речених сервиса, те да би се, napo- 

Обе Државе обавезују се у исто време да he 
помагатн свако настојање једне од њих којим се 
иде na устапогшење претсказивања прогпозе, као 
n да Ке с једпс n с друге стране помагати развп- 
так n извршење речених сервиса, те да бн се, на- 
рочпто у доба опасног надоласка воде обезбедпло 
достављање хидрометричких и метеоролошких по- 
датака утврђених прплпком установљења специјал- 
них Споразума. 

У доба опасног надоласка воде, opranu У- 
дружења (Задруга) или службени opranu одређени 
од сваке Државе 6iilie дужни да једни другпма 
узајамно саопштавају без одлагања и споптапо, 
најбржим путем, сва опажања учињена na терито- 
pn'jn једпе Државе, такве прпроде, да могу инте- 
ресовати сервис одбране од поплава na територи- 
jn суседпс Државе. 

Члап 29. 
У случају од oiiacnocTii од провале nacnria, 

opran Удружења пли службени opran од свакс 
Државе радећи no наредбама специјалних Коме- 
сара евентуално именованих од стране врховпе 
власти и снабдевених пупомо11ствима, саопштавја- 
he једап другим, без одлагаља и спонтано, најбр- 
жим путем мере предузете na дотпчпој терито- 
pnjn које пптсресзду сервпс одбрапе од поплаве 
у  суседпој  Држави. 

По потребп рсчепи opranu n Комссарп спо- 
разумеваће сс „дпректпо међусобпо o мерама које 
се пмају заједппчкп предузпмати. 

У случају провале насипа једног хпдротсхпи- 
чког спстема прсссчспог трасом границе, у јед- 
noj Држави, морају се o томе известити напред 
поменути opranu или Комесари one друге Државе. 

У том случају, органп или Комесари обеју Др- 
жава предузеће, заједнички, све мере потребне 
за  сузбпјање  опаспости   за   спасавање  жпвота   и 
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добра становништва, за еракуисање воде, итд. 
Провале сваког другог насипа неког хидротех- 

иичког система у једној Држави који mije пресе- 
чен трасом нове границе, a који лежи на терито- 
ријама означеним у члану 293 Тријанонског Уго- 
вора, мора he се службено јавити најбржим пу- 
тем надлежном сервису оне друге Државе. 

Тлава осма. 
Проучавање питања која имају всзе са пловлдоом. 

Члап 30. 
AKO јсдиа Држава намерава да предузме ме- 

ре или да изврши радове на својој територији 
који погађају директно или узгредно услоцс плов- 
iiocTii и сплаваЈЈсња једне реке, канала или иоде- 
ног тока, који лежи у једном од басена o ко- 
јимз je рсч v члану iij)iiOM ове КоНвенцијр, та Др- 
жава доставиће до знања суседној Држави својс 
намере и програм или пројект намераваних радова, 

AKO II3 испитивања, вршеног заједнички, про- 
излази да те мере или ти радови не дирају у 
режим вода na начин који би био штетан no im- 
тересе или no права стечепа од оне друге Државе, 
моћи he сс присгупити Њ1!ховој изради бсз друге 
формалности. 

У противном случају, обе Државе споразу- 
Mclic сс npc него што се отпочне са нзрадом ре* 
чених  радоиа. 

CaormiTcibc пројскта који се односе na ра- 
дове којима je циљ одржавање или амелиорација 
пловпостп Дунава, мораће сс учинити благовре- 
Mcnc, те да би се проучавање o коме je напред 
рсч, могло извршити npc него што би речени про- 
јекти поднели Међународној Дунавској Комисији. 

Глапа   девета. 
Риболов 
Члан 31. 

Да  бп  се очували  интереси  риболова у  ба- 
сенима водених токова пресечених трасом грани- 
цс,   обе   Владе   предузеће   споразумно,   свака   na 
ciiojoj  територији,  потребне  мере  за  очување  и 
рацпопалпу експлоатацију рмболова, саобразносво- 
1им респективним законима. 

Члан 32. 
Обе Владе стараће се нарочито o применн 

одрсдаба својих закона којима се забрањује инду- 
стријалцима • и фабрикантима бацање или проси- 
пање у воду материја или талрга који могу опи- 
јати или уништавати рибу. 

Тако исто, бце he забранити постављање у 
рекама, каналима, наплавама и воденим токовима, 
брана, апарата или ма каквих рибарских постро- 
јења, којп могу спрсчаиати слободно кретањ^риба. 

Члан 33. 
Обе  Владе  сагласне  су  сем  тога  да  he  ej 

старати o строгој примени одредаба својих зако- 
на o употреби čupana n инструмената допуштених 
у риболову, као n o поиггоиап.у доба забране ри- 
болова. 

Члап 34. 
У случају извршења na територији једне 

или друге Државе, радова који бп могли имати 

штетан утицај, у ком je заинтересрвана она друга 
Држава, у погледу чувања или множења рпбс, обс 
Државе .чакл.учи11с јсдап  Споразум  no TOJ стг.арп. 

Глава дссета. 
Олакшице дате од стране обеју Држава. 

Члан 35. 
Обс Државе .'iarsalie мссппм техничким аген- 

тпма одређеним од њих-, a чија lic имена јеДна дру- 
гој узајамно саопштити, све потребне олакшице 
да би осигурале њихову сарадњу и неопходиу у- 
зајампу коптролу у циљу саображавања мера које 
се имају предузети n радова који се имају извр- 
iiniTii с једне n с друге стране предвиђених спе- 
цијалпим Споразумима. 

Tu агеити снабдевени легитимацијом, којом 
се уређује њихово својство, iiMalic ираио да се ста- 
ве у лични додир na једној или другој терито- 
pnjn и да кореспондирају директно међу со- 
бом; полицијске н царинске фррмалностиј којима 
бп имали да се подвргну нршпКс сс према n.n- 
ма na такав начин да се ne омета њихова служба. 

У доба опасног надолажења воде, onu he сс 
MOLII служити такође јавним телефрном, под усло- 
вима који he сс утврдити прнликом установљења 
Споразума предвиђених овом Конвенцијом, те да 
бп се обезбедила координација узајамних мера којс 
се пмају хитно предузети у интересу рдбране 
од поплаве. 

Члан 36. 
Обе Државе сагласне су да he допустнти 

да у случају опасног падоласка воде нли попла- 
ве на њиховим тернторијама, телеграфске депе- 
ше и телефонски разговори водних сервиса Др- 
жаве или заинтересованих организаци]ја уживају 
ипвенство. 

УжпнаЈл' евентуално то исто право првенства, 
у иапред поменутим случајевима, радиотелеграф- 
ска   нли   раднотелефонска  саопштења. 

Глава једанаесга. 
Поступак 
Члап 37. 

Обе Државе сагласне су да he допуштати 
да се ncniiTiiuaibe и рсгулпсањс спорова крји имају 
везе са режимом воле; као и закључивање Спо- 
разума предвиђених овом Конвенцијом поверава, 
npiiViuiiH'iio, њиховим титуларним Делегатима при 
Сталној Техничкој Компсијп за режим Дунавских 
вода. 

lio свима тим споровима Делегати he бити о- 
влашћени да кореспондирају непосредно изме- 
ђу себе. 

Члан 38. 
У циљу ,уста11овл>сња Споразума поменутих 

у рретходном члапу Делегатима he omu пппдодатн 
експерти одређени од дотичне Владе, те да би 
испитали заједнички или би дали да испитају о- 
випотоњиекспертистањеиа лицу местр иприкупи- 
ли тс.хппчкс или другс елементе којп сс односе na 
ствари којс сс имају уредити. 
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Констатације учињене заједнички na лицу ме- 
ста, као и евентуална опажања у вези с њима 
yiicl>c сс у један записник изр^ђен у два при- 
мерка. Taj записник ако су га сами експерти са- 
Ставили,  предаће  се у  руке  Делегатима! 

Члап 39. 
L

1IIM приме записник иомспуг у претходном 
чламу, Делегати he приступити уз помоћ испих 
експерата, којимја Ке моћи придодати и друге, 
рсдиговаљу пројеката Споразума који сс има за- 
кључити илп једноставно измеиити нота, према 
случају. 

У случају сагласности no свима тачкама, про- 
јект Споразума састављен у два примерка, па- 
рафован од стране Делегата и пропраћен иапред 
поменутим записником, или пројект нота које сс 
имају измењати, поднеће сваки Делегат својој Вла- 
ди на одобрење. 

Обс Владе учиниће mro je потребно да би њи- 
хови одговори могли Делегатима стићи, ако je 
могућно у року од диа месеца. 

Члаи  10. 
У случају одобреша од стране обеју Влада 

пројекта Споразума или нота које се имају изме- 
њати, Делегати hc констатовати коначни спора- 
зум између обсју Држава и саопштиће заједнички 
текст Споразума,, саобразно одредбама ПравИлни- 
ка Кред-а од 25 маја 1923, Претседнику те Ko- 
мисије радп обавештења. 

У случају ако Владс пс on одоорилс пројект 
Споразума који им буде поднесен, ствар he се по- 
noiio предати у руке Делегата да би je поново ис- 
питали. 

Члан 11. 
AKO се не може постићи сиоразум између 

Делегата, Владе обеју Држава констатоваће по- 
стојећи неспоразум. Од тада Ке бита свака Др- 
жава слободпа да Прибегне иитсрвспцији Креда 
саобразно напред поменутом Цравилнику, na je- 
даи MCCCU дапа иошто буде нотификовала своју 
намеру onoj другој Држави. 

Глава  дванаеста. 
Прелаз1|е   одредбе. 

Члан 42. 
Обс Државе изјављују да ćy сагласне да ко- 

начно и формално учине крај управи коју су вр- 
вршила стара хидрауличка Удружења (Задруге) 
илп друге установе или организације чије су те- 
риторпјс просечене-новом границом и којима je 
бпла сврха пољопривредна амелиорација одређе- 
НИХ подручја. 

Обе Државе изјављују, сем тога, да су са- 
гласне да се подслс и затим поенесу саобразно о- 
дредбама чланова који слсдују, добара права и 
интереса напред поменутих установа или органи- 
зација, na иове установе или организације саобра- 
зоване или које би се имале образовати na дс- 
ловима речених система насталих услед поделе 
трасом нове границе. 

Члаи 43. 
Покретна и непокретна добра која постоје и 

чине саставни дсо хидротехничкрх система ста- 
рих Удружен.а, прсссчсиих повом границом, a та- 
ко исто и непокретна добра која чине саставни део 
ти.х систсма, алп за којс сс je морала побринути 
да on се гараитовала разиа права службености 
(мостовп, друмови, земљишта бкспроприсана пре 
или после извршења радова, земљишта бесплатно 
уступљено од заинтересованих или других лица и 
слична добра), прелазе без икакве оштете у соп- 
ственост заинтересованих територијаЈ односно ор- 
ганизација које функционишу данас na територији 
на којој се речена добра налазе или на којој би 
сс морала налазити ■ у колико сс тиче покрст- 
них добара — no ефекту њихове првобитне па- 
мсис у тренутку када je стварно престало једин- 
ствсно управљање старих уДружења  (задруге). 

Сматраће се као непокретна или покретна до- 
бра која чине саставни део хидротехничких систе- 
ма насипи, куће инжињера секција, надзорника, 
и чувара насипа са њиховим инвентаром, зграде 
депоа, комплетне телефонске инсталације, канали 
куће надзорника и чувара канала и њихови ин- 
вентари инсталације пумпа и њихови инвентари, 
као и cBii технички или други радови, грађевине! 
п инсталације. 

Члаи 44. 
Покретна добра чине саставни део једног хи- 

дротехничког система и која су раније служила 
функциоиисању и одржавању целокупног систе- 
ма, као mro су: багери, моторни или iiajpmi чамцп, 
елеватори или друго, чуваће се и употребиће се 
по заједничком споразуму или као недељива соп- 
ственост обеју страна, или пак пренеће се на једну 
од обе стране уз обавезу одгрварајуће отштете у 
корист one друге стране, чији бп се износ утврдио 
према начелима изнесеним у ставу првом члана 
47 који следује. 

AKO je једпа од обеју страна, са пристанком 
или без пристаика one друге стране, већ прода- 
ла добра такве врсте, или ако би сс иста прода- 
ла у будуће no заједничлом споразуму, - цена 
добивена продајрм тих добараподелиће сепоначе- 
лима означеним у првом стаау овога члана. 

Члан 45. 
Непокретна и покретпа добра која ne чине са- 

ставни jeo хидротехничког система једнога од у- 
дружења o којима je реч изузимајући ona добра 
која су поменута у горњем члану 43 или 1вихова 
протувредност која сс има проценити заједнич1<им 
споразумом no одредбама наредног члана 46, по- 
делиће се између заинтересованих територија о- 
бсју Држава односно између нових хидрауличких 
организација према начелима постављенпм у првом 
ставу доп.ег члана 47. 

Исто тако, поделиће се према начелима поме- 
нутим у претходном ставу, приходи од тих по- 
кретних n непокретних добара остварена после да- 
па када je стварно престала пре^ашња јединствена 
управа, као п трошкови око одржавања тих добара 
пасталпх за исти пбриод в.ремена, a у валути 
У K^ioj су тп прпходп наплаћени или ти издатци 
уч1. ..епн. 

CMaipalic сс као непокретна добра која ne чине 
саставни део хидротехничких система: зграде са- 
зидане за употребу канцслари^а дирекције са свп- 
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ма њиховим земљиштима и анексима, централне 
зграде депоа, зграде намеЈиене становању дирек- 
тора или чиновника пређашњих удружења са њи- 
ховим  земљиштима  и  анексима. 

ЗемљиШта експроприсана v своје време или 
прибављена на ма који други начин али која не 
чине саставни део хндротехничких система неће 
бити предмет поделе између заинтересованих те- 
риторпја обеју Држава и iicralie искључива соп- 
ствспост иовнх организација оне Државе на чијој 
територији леже та зсмљишта 

Сматраће се као покретна добра која не чине 
саставни део хидротехничкиЈ? система; инвентари 
зграда поменутих у претходном члану и сва оста- 
ла покретиа добра која се иалазе у поседу нових 
организација. 

У случају ако бп добра категорије напред 
поменуте, a која су предмет поделе, била вец 
продата од стране једне од обеју нових органи- 
низација, продајом добивена цена поделиће се из- 
међу иоиих организација, no начелима означепим 
у ириом сгаву члана  17 који следује. 

Члап 46. 
LIITO сс тичс истжретиих добара поменутих 

v претходном члану, која се налазе у поседу 
јсдпо од нових организација, и која чине предмеп 
поделе, та l.c добра или задржати та оргамнзација 
уз обавезу отштете у корист one друге организа- 
ције, ii.iii пак he се ona продати no заједничком 
споразуму; у том случају продајом добирепа цеиа 
поделиће с.е no квотама установљеним саобразно 
члапу 47 који следује. 

Међутим, ако "je ;i';ina од нових организациЈа 
захтевала да се продаду заједничка добра која се 
имају поделити, побројана у претходном члану, 
која се налазе на територији one друге Државе, ona 
лруга организација неће се MOIUI противити том 
захтеву, Обратно, ни Једна од пових организација 
пс може принудити органнзацију, Koja се нала- 
зи na територији оне друге Државе да задржп 

(ббра o којима je реч у овом члану. 
Вредност добара, која сс имају поделити no 

DUOM члану измећу нових ооганизација установиће 
месне надлежне власти оне Државе на чијој се 
територији иалазс та добра. 

Процена тих добара пзвршиће се у присуству 
одређених лица обеју Држава поменутих у чЛану 
69 KOJU следује који he Muhu да приме или да не 
приме ту процену. 

У случају да се не прими процена на raj на- 
чин извршена рдређена лица једне или друге Др- 
жаве могу захтевати да се та добра изложе про- 
даји путем јавпе дражбе. 

Изпос отштете поменуте у ставу првом овог 
члама утврдиће рдређена лица обеју Држава, пре- 
ма процени извршеној као mro je напред назначе- 
iio, a у валути у којој je та процена била извршена. 
Taj износ имапе да сс исплати поверилачкој ор- 
ганизаиији најкасније na измаку идуће буџетске 
године организације  дужника. 

11одела покретних добара o кадој je реч у овом 
члану вршиће се  првенствено у натури,  водећи 
рачуиа o њпховој вредности унесеној у инвентар, 
и o стању^ у комс се налази. 

Члан   17. 
Сви терети којп почињу од дуговања и обавеза 

пређашњих хидрауличких удружења, чије je no- 
дручје пресечено новом границом румунско-југо- 
словенском, закључених у аустроугарским круна- 
ма паспрам држављана Аустрије или Мађарске, 
поделиће се између заинтересованих територија 
обеју Држаиа, односно између нових хидраули- 
чких организација, према квотама које су послу- 
жиле за утврђивање контрибуција заинтересова- 
НИХ лица старог удружеп.а у буџетској год.  1918. 

Вредност укупности тепета тих дуговања која 
се имају поделити између заинтересованих тери- 
•рпја обеју Држава, утврдиће се ппема двостра- 
ним финансијским Конвенцијама закљученим илн 
које on се пмалс закључити између Румуније и 
Аустрије, Румуније и Мађарске, Југославије и Ау- 
стрмје n  Југославије и  Маћарске. 

Плаћање интереса и амортизација дуговаша 
у главпицп обновиће ее и вршиће, се у будуће 
према одредбама двостраних финансијских Кон- 
венција које су закључене или које се имају за- 
кључити између Држава o којима je напред реч. 

Сви терети којн проистичу из обнављања сер- 
впеа интереса и амортизација поделиће се у целинп 
no основама ппедвиНеним у првом ставу овога 
члаиа. 

"Члан 48. 
Укупна вредност свих потраживања пређаш- 

њих хидрауличких удружења поменутнх у овој 
глаии, која постоје наспрам Држављана Аустрије 
n/m Мађарске поделиКе се између заинтересованих 
територија', односно изме^у нових хидрауличких 
организација која леже na териториЈИ обеју Држа- 
ва, према начелима истакнутим у првом и у дру- 
гом ставу претходно!   члана. 

Члан 49. 
'Укуппп терети дуговања n укупна вредност 

потраживања старих удружења o којима je на- 
пред реч, наспрам држављаиа обеју Држава уго- 
вориица, поделиће се према начелу установљеном 
у ириом ставу горњег члана   17. 

"Ђредност укуппоети тих терета и потраживања 
K'oju се имају поделити између територија обе- 
ју Држава, као и модалитети исплате, односно 
накнаде утврдиће сс према одредбама финансиј- 
ских Конвенција које су закључене или које Ке се 
закључити између обе Државе ради лнквидирања 
дуговања и потраживања њихових односних др- 
жављана, закључених у пређашњим аустро-угар^ 
ским крунама. 

Члап 50. 
Укупан износ свих других врста вредности 

KOje сачин.аиа,)}' актипу и паеииу u које еу посто- 
јале у тренутку када je етиарио иреетало јеДИН- 
сгио управљање старих удружења o којима je реч, 
утврдиће се и поделиће се између заинтересова- 
im\ територија обеју Држава према начелима ис- 
такнутим у ставовима l  и 2 горњег члана   17. 

Члаи 51. 
Узајамна дуговања и потраживања нових хи- 

драуличких  ррганизација   која   потичу  рд  факта 
постојања заосталих исплата или исплата које прс 
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машују контрибуције заинтересованих лица обеју 
нових организација - као последица измеис ли- 
није привременог разграничења и границе обеју 
Држава    - неће бити предмет поделе. 

Исто тако, неће бнти предмет поделе уза- 
јамна дуговања и потраживања нових организација 
обсју Држава no основу повраКаја пореза (пореске 
ииституције). 

Члан 52. 
Начела истакнута у ставовима 1 и 2 горњег 

члапа 47, имаће да сс примене исто тако и на 
лугопан.а и потраживања, која би потицала из ли- 
квидовања спорова покренутих од стране или про- 
TIIB пређашњих удружења o којима je рсч. 

Члап 53. 
Обс Државе предузеће све потребне мере 

ради размене у најкраћем иогућном року свих ар- 
хива п другог писаног материјала који се односи 
иа пређашња хидрауличка удружења чије je по- 
лруч.јс   пресечено   новом   границом. 

Под изразом „архиВе и други писмени мате- 
ријал", крји he се разменити, треба подразумевати: 

а) канцеларијски акти и испјјаве (регистри, 
јавне књнге сваке врсте, извештаји, експозе, кон- 
IU'HTH, изјаве, записници скупштина и управних 
одбора, подразумевајући ту и акте још недоврт 
mene, ca свмма односним прилозима, било писаним, 
цртаним, штампаним или на други начин умноже- 
ним) ; 

б) регистри (земл>ишни регистри, катастарске 
књиге, збирке, индекси, протоколи пријема, експе- 
диционе књиге, каталози, рачуни, статисгичке та- 
блице и т. д.) ; 

к) планови (карте, цртежи, пројекти, кроки, 
графички приказиј негативи^ скице, рељефни пла- 
iiomi, студије, програми, описи, прозрачне или дру. 
ге копије и матрице) ; 

г) исправе сваке врстс (дипломе.' и повла- 
стице, уговорИј акти 6 крнцесијама, статути, уве- 
рсња, рачуип, прилози ит.д.). 

Члан 54, 
Размениће се све архиве и писани материјал 

који се налази у поседу једне од нових хидраулич- 
ких организација и који интересују организације 
one друге Државе, без обзира на датум од када 
постоје те архиве и тај материјал. 

Члан 55. 
Дрхиве ii iuicaiiii материјал који интересује 

само једно од нових хидрауличких организација и 
којп се налазе на територији оне друге Државе, 
бипе joj враћенн у оригиналу од те Дпжаве. 

Архиве и писани материјал који iiirrcncc\gc 
Tc'piiTopiijc обе Државе остају у поседу one nond 
организације KOJU их држи, уз обавезу за исту да 
оној другој издаје оверену копију. Te копије iiMalic 
да сс израђују на једноставан захтев организације 
која их тражи, o заједничком трошку обеју страна," 
a подела тих трошкова извршиће се према квотама 
поменутим у горњем члану 17. 
Што се тиче карата, однооно катастарскнх сек- 

ција водопловних земљишта, оне he се пргдати у 
оригиналу заинтересованоЈ страни у колико сете 
секције односе искључиво на њену ггериторију. 
IIITO се тиче катастарских секција чија je терито- 

рија пресечена новом границом one he се предатн 
onoj страни која je заиптсресовапа са sehHM дслом 
те секције. Ona друга страна добпКе копију те 
секције. 

ILIro Се тиче генералних планова који сс од- 
noce na целокуппс хидротехничке системе iipel)ain- 
њих удружења, њихове орпгипале чуваћс ona стпа- 
na која их има 3' рукама, дочим се ona друга страпа 
добити Konnje тих планова у целини; 

У случају, a ко би једна од обеју страпа имала 
потребу за јединим оригиналним прпмерком који 
je у поседу one друге стране, тај прпмспак бн hc 
joj позајмљен, na захтев, за време утврђено Cno- 
разумом. 

Члан 56. 
Депоновање и сређивање архива и другог пи- 

саног материјала који сс односи na делатност npc- 
Ijainn.n.N хидрауличких удружења и који се налази 
у библиотекама, музејима, итд., једне од обеју Др- 
жава, не искључује обавезу да сс издаду ти акти 
странн која II.\ тражи. 

Члан 57. 
Лица одређена за размену архива HMahe право 

да прегледају рсгпгтрс и.индексе да би сс уверили 
да je материјал који се има предати или копирати 
сав ту. 

Ова лица имаће ,псто тако право да прегледају 
канцеларије и остале просторије где се архивс чу- 
вају, као n да проверавају садржаје ових. 

Члан 58. 
МатеријаЛ који се издаје 6Hhe ослобођен свих 

дажбииа и такса и страна које га предаје чиниће 
све олакшице рали транспортовања материјала. 

Трошковн преноса тога материјала по.чслпћс 
се нзмеђу обе стране no квотама поменутим у гор- 
њем члану 47. 

Члан 59. 
Архиве n iiiK'aim материјал помспутп у прет- 

ходним члановима iiei>e се моћи подвргавати ни- 
каквој oiicpaunjn пробирања или уппштавап.а беЗ 
претходног обавештења упу^еног onoj другој стра- 
mi, која he бити дужна да CBOJ' одговор no овомс 
достави у року од шсст месеци, 

Члан ВО, 
IIITO сс тиче архива и писаног материјала пре- 

Iinimi,ii.\ удружења чпје je подручје подел.епо BO- 
BOM границом између Румуније, Дугослаијв и Ma- 
ђарске. размена тих архива и тог материјала из- 
међу Румуније и Југославије HSBpmiihe се и upe 
закључења тоостраног Споразума између три заин- 
тересоване Државе no истим начелима напред иста- 
кнутим чувају1|И мо1)утим стечена права и питсресс 
Мађарске Државе. 

Она размена архива и писаног материјала моћи 
he će евентудлво допунити, саобразно одредбама 
тространог Споразума који се има накнадно за- 
кључити између Румуније. Југославије и Мађарске. 

Члав 61. 
Обе  Државе  сагласне  су  да 'предузму  све 

потребпс мере у циљу потпувог n коначног регу- 
лиеања дуговања n потраживања удружења чије je 
подручје пресечено попом границом и њихових na- 
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мсштспика ii пензионера, наспрам „Усганове за 
пензије Удружења за заштиту од поплаве" у Бу- 
димпешти; 

'To регулисање he qe извршити приликом пре- 
гсвора са Мађарском Владом. 

Члаи 62. 
Коначпп II потпуни резултат од oiic-pamije по- 

менуте у претходном члану, који буде претстав- 
љао било потраживање било дуговање пређашњих 
удружења и њихових намештеника и пензионера 
наспрам те установе, пренеће сс — после поделе 

иа нове организације, no квотама назначеним 
у горшем члану  17. 

Члан G3. 
Укупна п коначна вредност дуговања или no- 

траживања поменутих у претходном члану која се 
има поделити између заинтересованих територнја 
обеју Држава, утврдиће се према двостраним фи- 
нансијским Конвенцијама које су закључене или 
које се имају закључити измепу Румуније " Мађар- 
ске односно Југославије и Мађарске. 

Члаи 64. 
Обе Владе установиће споразумно, на основи 

предлога оДносних нових орг{1Низација, HSIIOC пен- 
зија које се у будуће имају давати пеизионерима 
стављеним у стање покоја, било од стране пре- 
ђашњих удружења било од стране нових организа- 
цпја, све до 31 децембра \1.У2\) године. 

Члаи 65. 
Платс намештеника старих Удружења који се 

налазе после 31 децембра 1929 у служби једне од 
нових организација, као и њихове пензије пошто 
буду били стављени у стање покоја, остају на те- 
рету тих организација.    > 

Члан 66. 
Укупни терети који потичу из исплате пен- 

зија чијп he će износ установити према одредбама 
горњег Члана 64, поделике се^змеђу заинтересо- 
ваних територија обеју Држава, с^дносно између 
њених организација, no квотама предвиђеним у 
горњем.члану 17. 

Члап  67. 
Све док нзнос ћензија које се имају давати 

нензионерима саобразно горњем члану (i i не буду 
утврђени ,нове организације продуж^Ке да им ис- 
плаћују пензије na исти начин и под истим усло- 
вима као што су чиниле досада. 

Члан 68! * 
Укупни износ пензија исплаћених од стране 

ПОВИХ организација сис до даиа утир1)си>а ноиих 
пензија према одредбама члана 64, установиће се 
после проверавања од стране лица предвиђених 
у доњем члаиу 69, и поДелиће се између нових 
организација no квотама које се имају утврдити no 
гори.см члану  17. 

Члан 69; 
Извршење одредаба горњих чланова 13 до 68 

повериће се лицима одређеним у 'ту сврху од 
стране обеју Држава, које he, једна другој уза- 
јампо саопштити њихова имена и својства. 

Свака Држава одредиће као Љоје претстав- 
цике дна лица којима he помагати no јсдаи прет- 

ставник   сваке   нове   организациЈе   образоване ma 
новој територији. 

Лица обеју Држава, снабдевени легитимацијом 
имаће пјраво да се ставе у лични додир на једној 
n/m na другој територији и да кореспрндирају 
собом непосредно. 

Полицијске и царинске формалности којима 
on имали да се подвргпу Bpmnhe С€ наспрам њих на 
такав пачин да се не сматра вршеше ц>иховог 
позииа. 

Члан 70. 
Напред помспута лица претставници обеју 

Држава, oiihc одређена као стална за нзвршењс 
горњих рдредаба које се односе на сва удружења 
чије je подручје [^осечено новом границом. Што 
се тичс претставника нових организацијз, који им 
помажу, оии потоњи *биће узимани из особља оне 
организације које се тичу питања која се имају ре- 
гулисати; они he остати у функцији само за време 
потребно за коначно регулисање питања која ин- 
тересују дотичлу организацију. 

Члаи  71. 
Напред помеЈгута лица yHehe резултат свога 

рада у записник саставлзен у два примера. 
У случају размимоилажења, они ke се orpa- 

ничити na просто II једноставно значење тачака 
o чијем извршењу не би могли доћи до сагласно- 
сти. 

Te тачке које су остале нерешене доставиЈа' 
се ради расправљања до зпап.а Делегата обеју Др- 
жаиа акредитованих при С. R Е. D. који ne по- 
ступити саобразно глави XI ono Конвенције. 

Члап 72. 
Приликом установљавања квота поменутих у 

ropii.cM члану 47, лица поменута у претходним 
члановима поступиће, помогнути од техничког и 
административног особља нових хидрауличких ор- 
гапизаци.ја обеју Држава на onaj начин: 

a) omi he пре свега установити површину 
ооа дела сваке парцеле пресечене новом границом 
која je подвргнута плаћању контрибуција наспрам 
старог удружења. 

Кад техничко и административно осрбље обеју 
нових организација оуде утврдило, независно ји- 
дне од другога, површине oda дела сваке пре- 
ђашње парцеле приступиће се потребним исправ- 
кама, тако, да састављене површине оба дела буду 
апсолутно јаднаке површине пређашње парцеле 
пресечене новом границом; 

i6) после те операције приступиће се саби- 
рап.у површина свих парцела које се налазе пот- 
пуно на територији сваке од обеју Држава и које 
су биле подвргнуте плаћању контрибуција наспрам 
старих удружси.а, као и површина делова парцела 
просечених новом границом и утвЈ^ених no гор- 
и.см ставу a; 

в) кад буде утврђена na тај начин укупна no- 
вршина оба дела подручја старог удружења на 
територији обеју Држава, npHCTynHhe стеченом 
установљењу квота поменутих у горњем члану 47, 
водеКи рачуна o тим површинама као и o осталим 
елементима који су служили у своје време за 
утврђивања контрибуција заинтересованих лица 
пређашљих хидрауличких удружења. 
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Члан 73. 
Површине делова пређашњих парцела пресе- 

чених новом границом, утврђене према одредбама 
става a претходног члана, биће означене као зва- 
ннчне за све падлсжнс власти обеју Држава. 

Члаи  71. 
Обс Државе стараће се да њихове надлежнр 

власти указују бесплатно своју noMoli и сарадњу 
лицима напред поменутим, на начин да им се олак^ 
ma вршење њиховог задатка. 

Члан 75. 
Све материјалне трошкове пррузроковане из- 

вршењем ових радова сносиће нове организације 
према квртама утврђеним у горњем члану 17. 

Што Се тичс трошкоиа u пакиада лпца поме- 
нутпх у претходним члановима исте Ке сносити 
респективно свака Држава. 

Члаи 7G. 
Обе државе сагласне су да се пренос CBH^ 

покретних добара и ма којих других вредности 
које се имају поделити, изврши слободно од сваке 
таксе и сваке царинске дажбрне. 

Члан 77. 
Обс Држаис водиће бригу да сс удовољи оба- 

везама које падају na њихове односне теритррије 
n које потпчу из одредаба претходних чланова. 

Члан 78. 
Обс Државс сагласне ćy да истражују могућ- 

ност да даду илп да се даду телеграфским и теле- 
фонским саопштењима која сс тичу хидрометриј- 
ских и плувиометријских података који интересују 
обе Државе, cne олакшице подударне са њихо- 
BUM закопима. 

Глава  XIII. 
Завршне одредбе 

Члан 79. 
Споразумно je утврђено да се израз „Акор" 

(Споразум) угштребл^и у овој Конвенцији сматра 
као СИНОНИМ пзраза „Лптапта" (Споразум) пОме- 
мутогу чла11овима292 и 293 Тријанонског Уговора. 

Члаи 80. 
По истеку једног рока од шсст месоци рачу- 

најуђи од ступања na снагу ове Конвенције Високе 
Стране Уговорнице резервишу ссби мргућност да 
сс, na захтев јсднс од њих, споразумеЈу o евен- 
туалпнм изменама или допунама којс би се у исту 
унеле   a   чију   би   користпост 'показало   пскуство. 

Међутим, свептуалне измене или допуие пс би 
моглс дирати у одредбе члапова 292 и 293 Трија- 
noiiCKor Уговора. 

У недостатку таквог захтева у року од шест 
месеци пре ibenor истека, ова Конвенција ocjrahe 
аутоматскп na снази за један период од шест ro- 
дипа и тако редом. 

Члаи 81. 
Ова he Копвеиција бити ратификована и рати- 

фикације lic се измењати у Букурешту. Ona he 
ступити na снагу na осам дана послс датума запи- 
сника којпм će копстатујс размена инструмената 
ратификације. 

У потврду чега су напред пмсповапп Пуно- 
моћници потписали ову Конвенцију и на њу ста- 
вили своје печате. 

Paljeno, у два орпгппалпа ирпмсрка, у Београ- 
ду,  четрнаестог  децембра  хнљаду  девет  стотина 
тридесет прве. 
Др. В. MapiuiKOBiili, с   p 

CM. П.) 
Копст.   Коицеско,  с.   р. 

"{M. П.) 

КОНВЕНЦИЈА i 
o   пловидЂп   и   хпдротехпнчком  спстему  камала  и 

рекс Ђегсј 
Ffaerofio Величанство Краљ Југославије 

n 

i iVi'oijo   Величанство "Краљ   Румуније 
У жељн да учине дефинитивним привреме- 

nn.M Аранжман потписан у Паризу 10 ма.ја 1921 
од Њнховог респективног Пуиомоћника. на Коп- 
ференцији Дунавског Статута, како што се тиче 
услова пловидбе na реци n каналу Бегеј, тано n 
mro се тиче неопходних радова ради обезбеде 
неометаног фунгкционисања које одговара прво- 
битним циљевима хидркзтехничког система овог 
пловпог пута, тако да си саобразно члановима 
292 и 293 Тријанонског уговора сачувају iinrepccir 
n стечена права обеју држава. 

Одлучпли су да закључе једну Конвенцију и 
Одрсдилп су, у ту сврху, као своје Пуно- 

моћнике: 
Нзсгово Величанство Краљ Југославије 
Мзстову 1:кселепцпју Господипа Војислава Ma- 

ринковића, доктора права, Свога Министра ино- 
страних послова; 

Његово   Величанство  Крал^   Румуније 
Њсгову Екселенцију Господина Константина 

Копциско, Пуномоћног Министра, Свога Делегата 
при   /[.упавскпм   Комисијама ; 

који су се, попгго су један другоме саопштили 
своја пуномоћија, нађена у доброј прописној фор- 
Mii, сагласили o следећим одредбама; 

Г1РВМ ДЕО 
Пловидба 
Члап   1. 

Каналисана река Бегеј u пловни канал у пра- 
вом смислу речи отворени су за пловидбу под усло- 
вима утврТјеним овом Конвенцијом. 

Члан 2. 
Jialjc које припадају бродарству једне од Др- 

жава Уговорница подразумевајући ту и оне које 
намењене државним сервисима или падзору иад 
пловпдбом — као n роба, добро n одпоспи држав- 
љани којп псте преносе, уживаће na делу Бегсја 
који лсжп na територији one Друге Државе прсту- 
пање једпако са оппм које та Држава признаје сво- 
јпм сопствспим лађама, роби, добрима и држав- 
љанима. 

i ранспорти мазута n минералног уља у лађама 
танковпма или бурадима, као n транспррти алко- 
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хола. петролеума, есенције, стера у бурадима или.у 
м.еталним кантама хермотички затвореним, a тако 
исто и транспорти жижица у затвореном завоју, 
којп долазс мз уппшрспих земал.а, сматраће се 
као да припадају категорији обичних транспорта 
Ообе. 

Правилници којп се имају применити на пло- 
видбу биће састављени тако да ис наносе никакве 
сметње слободи уласка и пролаза из једнога дела 
канала у onaj други. 

Члап  3. 
Пренос робс, добара и путника, између прн- 

станишта или места за укрцавање и за искрцавање 
једне Државе и пристаништа или места за укр- 
цавање и за искрцавање оне друге Државе, слобо- 
даи je и отворен ,под условима узајамности, лађа- 
ма и реморкерима који вију заставу зедне или 

друге од рбеју Држава, под резервом да се придр- 
жаваду дотичних националних закона правилника 
којима сс регулише обављање пловидбе. 

Обе Владе споразуцеће се o модалитетима no 
којима Ке евентуално лађа која вије заставу једне 
од обеју Држаиа ,моћи вршити пренос робе добара 
или путника између пристаништа или мсста за- 
укрцавање и за искрцавање оне друге Државе. 

Члап   1. 
Лађе које вију заставу једне од прибрежних 

Држава уживаће на делу Бегеја који лежи на те- 
риторији оне друге Државе, све олакшице за упо- 
требу пристаништа и местл за укрцавање и за 
искрцавање и њихових оруђа и постројења по., 
услошш узајамности поступања које ова Друга 
Држаиа признаје лађама које вију њену сопствену 
заставу. 

Члаи 5. 
Лађе које припадају пловидби пеке треће Др- 

жаве са опредељењем за неко пристаниште или 
место за укрцавање или за искрцавање које лежи 
na румунском делу пловног канала Бегеја или који 
одатлс долазе, уживаће сЛободу уласка и изла- 
ска ушћем Бегеја кар и слободу прелаза из једног 
дела кЗнала у други, уз обавезу да се придржа- 
вају закоиа и праиилипка обеју прибрежних зе" 
маља којима се регулише обављање пловидбе на 
том воденом току, 

Међутим, употреба пристаништа и места за 
укрцаиан.а п за искрцаваша која. леже na тери- 
торији једне или друге од обеју прибрежних Др- 
жана биће HM допуштена само no претходном 
овлашкењу дотичне Владе. 

Члан (i. 
Транзит робс n путника са прекрцавањем или 

без њега слободан je на целој дужини плрвног пута 
n неће се наплаћивати никаква царинска или друт 
га дажбина, заснована једино na факту оврг тран- 
зита, nn na добра, робу или путнике, im на лађе 
које их преносе, 

У циљу спречавања кријумчарења и без при- 
јудицмрап.а односних административних и царин- 
ских одредаба, рсчепа добра и роба у превозу 
моћи Ке сс ставити под печате, под катанце, и 
иод стражу пратплаца, према потребама и мат1е- 
ријалним могућностима. 

Члап  7. 

Обављање реморкаже помоћу реморкера, мо- 
торних лађа n свих других лађа које се могу упо- 
требити за реморкажу, искључиво je резервисано 
na ц-ло' дужини пловног иута IJuicja реморкерима 
и лађама употребљеним као таквим и које припа- 
дају бродарству једне нли друге од обеју Држава 
уговорница, 

Реморкери .моторне лађе и друге лађе које се 
могу употребити за ремрркажу и које припадају 
пловидби једне треће Државе, na биле натоварене 
n/m не натоварене ,моћи Ке слободно саобраћати 
no целој дужини пловнога пута Бегеја под усло- 
вима утврђеним у горњем члану 5, с тим да сс неће 
ппак Mol,n одавати операцијама реморкаже, сем 
ако iiM једна од обеју Држава ne допусти то са- 
cniiM изузетно, од случаја до случаја, na својој 
сопсгвеној територији. 

Члаи 8. 
Вуча помоћу TcivicliiiN животиња или трактора 

резервисана je пскл.учпио 5ап.регама или тракто- 
рма .држављана сва[ке прибрежне Државе na чијој 
се територији врши вуча. 

Члан 9. 
Вуча људском снагом такође je резервисана 

искључиво држављанима сваке Државе na чијој 
се територији ona обавља. 

Међутим, ona he се моћи, у случају акцидента, 
обављати и од стране посаде вучене л%ђе, na ма 
ком делу плрвног пута. 

Члап 10, 
D6c Државе уговорнице о(Јвезују се да he 

примењивати правилник o пловидби и адмппистра" 
тивно, царинске и друге одредбе a нарочито 
санитарне и ветеринарне одредбе na такав на- 
чин да се ng чине неоправдане сметње при ooan- 
љању пловидбе n прсиоза. s 

Члан И. 
Пловидбену полицију врше надлежни opranu 

сваке Државе na дслу пловног пута Бегеја, кп\и 
лежи na њеној територији. 

Ha дслу пловног пута који чиии границу из- 
међу обс Државе, пловидбену полицију обављаће 
наизменице надлежни органи сваке од њих no- 
чињући са Румунијом за време од једне го- 
дине дана почев од првог јануара у поднс. 

Плоипа средства памењена вршењу пловид- 
бене полиције нетреба да имају димензије које би 
могле проузроковати ма какво оштећење канала, 
постројења .вештачких радова, нити ма какву смс- 
тн>у пловидби. 

II Таксс за словндбу и за ршоркажу 
Члан 12. 

Прибрежне Државе неће Наплаћивати никак- 
ву таксу засновану једино na факту пловидбе у 
правом смислу речи; 

Ипак ^обзпром na нарочити значај тог вештач- 
ког пловног пута, накнада трошкова радова n ре- 
жије Mol.ii he бити предмет пристојби које he 
имати да iL'iaiiajv- свака од обеју Држава na сво- 
joj територији. 
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Разрез и однос тих пристојби установиће се 
no споразуму између рбе Владе и моћи Ке сс ne- 
риодично  споразумно  ревидирати. 

Taj споразум имаће тако исто у виду јсдпа- 
кост, у могућној мсрп ,износа такса које се имају 
наллапивати sa ynotpe6y пристаништа и (Места 
за укрцавање и искрцавање и њихов^х постројења, 
која лсжс na делу овог плоипог пута који припада 
свакој  Држави. 

Члаи   13. 
Постоји Споразум да Ке се ^ос Владе старати 

да таксе за рсморкажу које се имају наплаћивати 
na њиховој територији буду установљене no истој 
CT01I11 п na истој основи. 

"Члан 14. 
У случају неспоразума појављеног из факта 

примене Првог дела ове Конвенције (пловидба), 
обс су Државе сагласне да he спор поднети арби- 
тражи њихових титулариих Делегата прп међуна- 
родној дунавској Комисији. 

У случају неслагања, оба he делегата обратити 
трећем арбитру одређепом no заједннчком eno- 
разуму. 

ДРУГИ ДЕО 
Рсжим вода 
Члан 15. 

Обе Државе обвеје се да he се старати да 
сви хидраулички радови и постројења хидраулич-, 
ког система Бегеја, који леже на њиховој терито- 
ријп и имају ма какве везе са јединством режима 
вода тог систсма, буду одржаванв у добром стању 
^ачуваности и ^функционисању под истим условима 
и за исту сврху за којс су Гшлп извршени. 

Члан 16. 
Свс радове и све мере на делу система који 

ЛеЖИ na територији јсдис од обсју Држава II:;I;JI- 
uiimalic надлежни ccpmicn те /1ржанс. 

Иадлсжпи серВИС у Југослапији јесте „Тех- 
нички одељак" у Великом Бечкереку, a у Руму- 
нији „Serviciul Apeler Regiunea Vll-a" уТемншвару. 

У случају промене надлежног сервиса обе hc 
Владс o томе јсдпа другу узајамно обавестити. 

Члап  17. 
Свака Држава сноеиће трошкове свих радова 

који се имају извршити и мера које се имају nne- 
дузсти na дслу тог систем.а, који лежи na њеној 
сопственој TcpiiTopiijn. 

IIITO сс тиче текућих радова рко чишћења који 
сс пмају врШИТИ na дслу ПЛОВНОГ пута којп 4ItHH 
границу, omi Le вршптп no заједнич{<ом споразуму 
a трошкови њихових извршења поделиће сс no 
пола измсђу обс Државе. 

Члан 18. 
У случају ако би извесни радови око одржања 

na територији једне Државе чинили потре^ним 
пзвршсњс извесних мера или извесних радова na 
тсриторпјп one друге ДржаВе, дотпчпа Држава 
саопштиће пројект и програм извршења тих радо- 
ва onoj другој Држави, да би се споразумеле o 
мсрама које се пмају прсдузстп ИЛИ 0 радовима 
који се имају извршити. 

Члан li). 
Сем у случају претходног Споразума, свака 

од обеју Држава he се уздпжаватп од сваког 
мењања nocTojehHx постројења n радова, као и 
од свих мсра n радова који би могли утицати na 
режим вода тог система на територији one друге 
Државе n дирати у интересе и у стечена права 
one потоње. 

Члан 20. 
У елучају ако on јсдпа од обеју Држава пред- 

виђала радове такве природе да би могли произ- 
вести измену режима воде или пматп ма каквог 
утицаја na теритррији one друге Државе, такви pa- 
дови могли бп се дати у извршење једиио no 
Споразуму KOJU би се имао гзакл>учити no тој 
ствари. 

Члан 21. 
Обе Владе обвезују ее да he поново успо- 

ставити n одржавагп у добром стању телефонску 
линију која je раније постојала дуж канала и да 
he везати оба дела те линије у цнљу задовољења 
потреба администрације тог сист.ема. 

Члап 22. 
Обе државе обавезују се да he усвојити, при- 

ликом обпаил.аша мостова или грађења нових мо- 
етова, слободни иаздуппш простор ОД пајмање 
5 м 70 см; изнад нормалног нивоа воде канала за- 
држаних баражама. 

Члан 23. 
Технички експерти као n шефови надлежпнх 

сервиса обеју Држава oiu'iaiiiiicim су да непосредно 
саобраћају ме^у собом, написмено, телефоном n 
телегра.фом. 

Onu he исто тако имати право да се стављају у 
лични додир no претходном саопштешу, на тери- 
ториЈИ"Једне или друге Државе и да прелазе преко 
границе дуж канала, снабдевени у ту сврху na 
рочитом легитимациЈом. 

Члан iM. 
()бе Владе обавезују се да he приступитиeno- 

разумно израдит Правилник o функционсиању тех- 
ничких  сервиса за целокупни систем n то: 

а) одбране од поплаве; 
б) техничких прописа 6 пловидби у каналу 

Зуставама; 
в) вршења чишћења канаЛа и устава; 
r)  одржаваље баража n уетава; 
д) руковања уставама и баражама; 
е) хидрометричких и телефонских сервиса; 
ж) прописа o конструисању мостова na ка- 

палу ; 
з) осталих правилника o функционисању тог 

спстема  n  еервпса  који  се  na  nem  односи. 
Члан 25. 

Саобразно члану 7 Генералне конвенције b 
режиму вода, обе Владе одредиће свака једног 
техничког експерта, који he уз асистенцију ше- 
фова надлежних сервиса обеју Држава, одлазити 
na лице места ралп испитивања стап.а радова 
n постројења целокунпог епетема n израиђватм 
na базп копетатацпја заједнички учпп.епп.х, Једаи 
општи технички програм o радовима око одржа- 
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иаи.а   K'oju   сс  имају   извршити,  у  ЈеДНОМ   идуКсм 
период уод страие обеју Држава. 

Omi експерти MOIIII he учинити такође пред- 
логе o радовима побољшања који интересују једну 
логс o раловима побољшања који интересују једну 
n/m другу.од обсју Држаиа или истовремено обе. 

Члан 26. 
Ran општег програма предвиђеног у претход- 

пом члану, технички експерти Кс саопштавати је- 
дан лругоме узајамно, пре 30 [септембра сваке 
године програм сии.х радова (радова око одржа- 
naii,a, побољшања и нових радова), који he имати 
да се изврше у току идуће године. 

I la бази тог саопштења " на захтев једног од 
експерти праћени од шефова надлежних сервиса 
имаће, ако Je могућно до краја месеца октобра, 
да испитају ма лицу места радовс извршено у те- 
кућој години и да се споразумеју такође o про- 
граму мера које се имају предузети и радова 
који сс пмају нзвршити у току ндуће буџеТлке 
године. 

Члан 27. 
Ode Државе обвезују се да Ке сс старати 

аа се изврше радови предвиђени техничким про,- 
грамима o којима je реч у горњим члановима 25 
n 26. У том циљу, оне се исто тако обвезују 
да he се старати да се na време прибаве финан- 
сијска средства потребна за остварење тих ра- 
доиа. 

Члаи 28. 
Какч) je материјал који служи за багеровање 

и за отварање капија устава недовољан да за- 
довољи потребе доброг одржавања целокупног си- 
стсма, ode Иладе се обавезују да he набавити што 
брже материјал потребан за одржавање њихових 
респективних ссктора. 

,v очекивању набавке реченог материјала, обе 
Владе су сагласне да се постојећи материјал који 
će налази у поседу југрсловенске Владе употреб- 
љује на oda дела канала o трошку дотичне Rp- 
жаве, саобразно одредбама утврђеним од експе- 
рата обеју Држава приликом устанрвљења про- 
грама радоиа iipcUiiilji'iior у горњем члану "26. 

Члан 29. 
У случају акцидента у постројењима канала, 

шеф сервиса дотичне Државе поменутог у грр- 
њсм члапу 16, мбра саопштити оном другом ше- 
([)}■ н^јбржим путем, домашај акцидента, те да THI 
могао предузети све потребне мере да се избегну 
iiiTCTc пли евентуалне катастрофе које би могле 
настати. 

Члаи 30. 
Саопштавање хидрометријских п плувиометриј 

ских опажања између.оба сервиса у члану 16, вр- 
nrnIiL' сс уопштс саобразно начелима усвојеним 
од Сталне комцсије режима дунавских вода (C R. 
Е. D) за функционисање хидрометријског сервиса 
и јављања надоласка воде. 

у случају потребе и на захтев једнога од 
суд њих, ccpnlncii he саодштавати један другоме те- 
леграфским, телефонСки>1 или сваким другим нај- 
бржим путем хидрометријска и плувиометријска 
опажања и сва друга опажања такве природе 
да интересују onaj други Сервис. 

Oda оервиСа приступаће сваке годипс разме- 
mi хцдромстријдких, плувиометријских или дру- 
гих података, који иитсресују рсжим вода Tor 
ХИДрОТСХНИЧКОГ   CilCTcMa. 

I la захЋев једног од тих Ссрвиса, onaj други 
даће сваку документацију и icnc ћодатке којн сс 
o;i,iioc>: на режим вода као и na одиоспс сервисе. 

Члап 31. 
Ode Владе обавезују сс да he сс разменити 

у року од шеет месеци рачунајући од ступања na 
сјнагу ове Конвенције, ајзхиве и писаип материјал 
пређашњег оервиса за пољопривредну амелиораци- 
ју, прсђашњег речног ссрвпса и пређашњег сер- 
виоа БегејСког канала у Тсмшпвару. 

Ова размспа извршиће се no одрсдбама главс 
дванаесте  Генералне  конвенције o режиму вода. 

Постојећи памсштај n оруђа папрсд помспу- 
тих сервиса који се налазе још у поссду једнога 
од оервиСа обуу земаља. подслпКс сс између ode 
Државе, у патурп n no пола воде^и рачуна o њн- 
ховој инвснтарској вредности. 

Члан 32. 
Ban одрелаба оадржаних у Другом делу ове 

Конвенцнје, регули<!јан>е Свих осталих питања која 
ое тичу тог система Bpmnhe će, према случају, 
оаобразио одредбама  Генералне конвенције. 

Члан 33. 
У елучају неСпоразума појављеног из' факта 

примене Другог дела ове Конвенције, рпор he Се 
Делегатима обеју Држава акредитовиних при Стал- 
ној комисији режима Дунавских вода. (С. R. Е D ) 

Дко Qe Споразум између oda Делегата ne мо- 
же iiocTiiliii, Владе рбеју Држава констатоваће 
nocTojoliii  носпоразум. 

6д тада duhe свака Држава слободна да 
прибегне интервеицији (С. R.E. D.) оаобразно n,e- 
noM Правилнику, na један месец дапа пошто буде 
нотификовала овоју  намеру onoj другој Држави. 

Завршпе   одредбс. 
Члап 34. 

Ilo иогеку јрока од шеСт година рачунајући 
од њеног •ступап.а na снагу, ова Кс Конвенција 
моћи dum ревидована na захтев једне од отрапа 
Уговорппца ynyheH onoj другоЈ Страни na шесгг 
мссјсцп upe исгека реченог рока. У недостатку 
захггева за ревизију ова Конвенција oćtahe ауто- 
матакп na enaan за Једап повп Период од шест 
година n тако ргдом. 

Разуме се да евентуалне измене које би се 
пмале упети у одредбе ове Конвенције неКе Mohii 
дирати у начела унеоена у Париски Споразум 
од 10 маја 1921  годппе. 

Разуме се тако исто да he се захтев o ревизи- 
jn моћи ОДНОСИТИ na oda дела КопвепцпЈс, ИЛИ na 
оамо један. У овом потоњем слу^ају остаће ne ре- 
видоваи део n na даље на снази под условима na- 
значеним у горшсм сјгаву првом. 

1 Ino тако постоји сагласиост да lie сс, mro 
qe тиче модалитета ревизије Другога дела (Ре- 
жима вода), ode Државе иридржаиатп одредбе 
главе XI Генералне копве^цпје o режиму вода. 
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Члан 35. 
Ова Конвенција биће ратификована и ратифш 

кације he бити измењене у Букурешту. Ona lic сггу- 
пити на снагу на осам дана ll(>c.,l!.^ датума за- 
пианика којим се констатује размена ннструмената 
ратификације. 

У потврду чега qe напред именовани Пуно- 
моћници потписали ову Конвенцију и на њу Стави. 
својс печате. 

Paljeno у два оригинална примерка, у Београду 
чстрпаеотог децембра хил.аду депст стотина триде- 
рет прис. 
Др. В. MapiiiiKOBiiii, i. p, 

(M. П.) 
Koiic^r.  Концсско, c.  p. 

(M. II.)) 

КОНВЕНЦИЈА 
пзмеђу • 

Краљевине Лугосдапије и Краљевине Румуније o 
регулиоању -P'» зајма од 33,800,000. аустро-угар- 
ских папирпих круна, закљученог од пређашњег 
„Удружс-ња (Задруге) за регулисдње вода долин0 
Тамиш - Бсгсј", na оонову мађарског закона чла- 

na XXI, од 1897 год. 
Како qy ггсриторијс подручја старог „Удру- 

жења за' регулацију вода долине Темиш- Бега" 
подељене новом границом између Југославије и 
Румуније и како ć^, према томе, намеће пбтреба 
na оапоиу Тријаионског уговора, поделс и преноса 
добара, права и интереоа старог Удружења „Те- 
меш—Бега" на пове организације образоване од 
страпс заинтересованих (лица обеју Држава; хо 
јест: у Југославији, „Тамтп—Бсгеј водпа задру- 
га" у Вршцу n у Румунији, „Синдикатул Тимшп 
Бега" у Темишвару. 

I Бегово Величанство Краљ ЈугоСлавије 
и 

Њс-гово (Всличапство   Крал,   Румуније 
Надахнути подједнаком жељом да сс регули- 

iiic 40/о зајам од 33,800.000.— аустро-угарских па- 
пирних  круна   старог  „Удружења  за   регулацију 
нода долинг Темеш—Бега". 

Одлучили су да закључе једну Конвенцију и 
Одредили су   у   ту сврху Своје Респективне 

Пуномоћнике, и то: 
Његово Величанство Краљ ЈугоСлавије 

I Бсгову Екедлспцију Господипа Војислава Ма- 
ринковића,  Доктора   права,  Свога 'Мипистра  ино- 
страних послова; 

Њсгово   Величансгво   Краљ Румуиије 
Његрву   Екселенцију  ГоСподина  Константина 

KoiiuccKo,  Пуномоћног  Мииистра,  Свбга   дслегата 
npii Дунавским Компсијама; 

Koju су Се, пошто су један другоме саопштили 
с,воја Пунрмоћства, нађена у доброј и прописаној 
форми, сдгласпли o следећим потребама: 

Члан 1. 
Тсрсти саарог „Удружења за рсгулацију во- 

да долинс Темеш—-Бсга" који происггичу из зај- 
ма 'llVo од 33,800.000.— круиа, као и сва потражи- 
вања реченог Удружења која сс односе иа фон- 
дове u на депозите образовапе ради ссрвиса ре- 

ченог зајма, поделиће de између заинтереСованнх 
територија обеју Држава односно између нових 
хидрауличких организација обрааованих од стра- 
не заинтерсаованих на подручју Старог „Удруже- 
и.а за регулацију вода долине Темеш-Бега", којг 
адда функционишу ,у Југославији под називом 
..Тамиш-Бегејска водна задруга,1'' у Вршцу, и у 
Румунији под називом цСиндикатул Тимиш-Бега 

у Темишвару 
Члаи 2. 

Подела терета и потраживања o којима je реч 
у претходном члану извршиће се ii3Mcijy заинтере- 
вапих територија обсју Држава, односно између 
обеју нових организација, na пстпм базама као mru 
с^у one којс Су paniijc служпле (у буџетској го- 
динп 1918), за утврђивање контрибуција заинте- 
реаованих лица старог „Удружења за регулацију 
вода долине Тсмеш-Бега", одатле произилази за 
заинтерсаовапу тсрпторпју у ЈугоСлавији, одпо- 
eno за „Тамиш-Бегејску водну задругу" у Вртцу, 
квота од 45.743% (четрдсоет пет и Седам сто- 
Tima четрдеоет три од Сто) и за заинтересовану 
територију у Румунији, односно за „Синдикахул 
Тимиш-Бега" (Sindicatu) Timsi-Bega) у Темишвару 
(Timisoara) квота од 54,257о/о (педе.сет четири n 
двеСта  педесет ссдам од сто). 

Члан 3. 
Обзиром na одредбе садржане у ставу 2 чла- 

na 2 емисионих услова зајма старог Удружења ..'Гс1- 
меш-рега", којима се стипулише могуНност за 
удружење да откаже тај зајам прсле првог ав- 
густа 1907 уз псплату остатка дуговања, обе Вла. 
до оагласне су да се тадум отказа реченог зајма 
утврдп за првп октобар 1932 уз исплату тога дана 
пзпоса дугованих сума како за обвезнице већ 
извучене и још неисплаћене, тако и за one којс 
још пису пзвучспс, a тако ličio износа сума којс 
претсггављају камате 4% дуговане na свс те об- 
везнице, азе до напред означеног дана. 

ГГотпуна превремена исплата остатка зајмаиз- 
вршиће се уз подношај обвезница подразумевајући 
ту купонски Глпст cu талоном, бироима за пла- 
Кање означеним  на  купонима обвезница зајма. 

Операција овог исплаћивања биће суслобођена 
свих садањих и будућих пореза и такса na терито- 
рији обеју Држава Уговорница. 

Члан   1. 
Како je зајам „Тсмсш-Всга" био емитован у 

пређашњим аустро-угарСким папирним крунама.о- 
нако као што je назначено у самом наслову зајма 
n водеКп рачуна 6 законским одредбама обеју Др- 
жава Уговорница, заонованим na Стипулацијама 
Тријанонског Уговора, <Г)дноспо стопс конверто- 
вања установљене C погледом na тренутак прве 
размене аусгро-угарских круна у валуту обеју) 
Држава, вредпост обвезница n камата аредвиђених 
j/ горљем члану 3 исплатиће се no оснрви рд 
45.743o/o у динарима - динар равап 1 круне - 
n од 54.257o/o у лејима      леј раван 2 круне. 

Члап 5. 
Све суме које падају na терет „Тамиш-Бегеј- 

cke водне задруге" у Вршцу и „Синдикатул Ти- 
миш-Бега" „Sindicatu! Timis-Bega" у Темишвару (Ti- 
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tnisoara) саобразно горњим чланрвима 2, 3 и 4 
депоноваће овс иове организације код румјунске 
Народнебанке у Букургшту. 

Uho Qe тпче операција које te односе на ис- 
плату зајмг, one 1>с бити поверене румунској Банцп 
(Banca Romansca) у Букурешту или којој лругој банци 
коју he евентуално одредити рум(унска Народпа 
Банка, којој he, преко шене филијале уТемишва- 
ру, бпти стављена у дужност евиденција o извр- 
шеним исплатама, као и o централизацији испла- 
ћених обвезница, које he овим затим имати да 
преда - што će тиче дела који припада Тамиш- 
Бегејској водпој задрузи" у Вршцу ,Државној 
Хипотскариој банци" у Београду. Руманска Банка 
(Banca Romansca) или она која буде одређена na ме- 
сто ње, 6iil>e такође дужна да покаже Стање o 
томс обема повим хидрауличким организацијама, 

Трошковп којп -настану из н^пред помену- 
тих операција подслп^с се између обеју нових 
оргаиизаццја na бази квота назначених у горњем 
члану 2. 

Члан (i. 
Обзиром na претходне стипулације обе 1>с 

Државе интервенисати споразумко крд мађарске 
Владе, да би постпглс повраћај опште оригиналне 
облигације тог зајма као и однорних фондова 
које још придржава речена Влада. 

Члан 7. 
Општа оригинална облигација зајма  предаће 

се румупској Влади и чуваће сс на даљеу,румун- 
ском  МиниСтарству  финансија. 

Члап 8. 
Што се тиче Питања која пмају теСније всзс 

са пређашњим Сервисом зајма „Тсмсш-Вега", вр- 
шепог од crpanc Банке којо] je ирвобитпо стављсп 
у задатак тај сервис или ОД crpanc других уста- 
пова, обе Државе саглаСне су да сс та пптап.а 
ликвидирају сл реченом Банком или устаповама, 
BO;4eliii рачуна o уговорима и друшм исправама Ko- 
je се na то односе. 

Члап 9. 
Ова Конвенција onl.e ратификована и ратифи- 

кације измењане у Букурешту. 
Ona he ступити na снагу na осам дапа после 

датума записника којпм Се констатује размспа ра- 
тификација. 

У потврду чега су папрсд именовани Пуномоћ- 
ници потписали ову Конвенцију и на њу ставплп 
своје  печатс. 

Paljeno у два орпгппалпа прпмерка у Београ- 
ду, четрнаестог децембра хиљаду девет стотина 
тридесет прве. 
Др. В. Маринковић, с р. 

(М. П.) 
Конст. Копцсско, с. р. 

(М.  II.) 

ЗАВРШНИ ПРОТОКОЛ 
Једини члан. 

У тренутку потписивања ове Конвенције, обе 
Државе Уговорнице сагласплс су се да hc се 
разум којп се има закључити између њих i 

Спо- 
i  Ру- 

мупске Народне банке o којпма je реч у члапу 5 
ове Конвенције, у року од два мсссца рачунајући 
од сггупања ^на снагу ове Конвенције, нарочито 
имати да  регулишу следс11С тачке: 

а) да се пзвестс шалтери озпачепп na купо- 
нима зајма као n бирои за пла1\ање o дужносги 
Повереној им рд стране обеју Држава, и да им 
ое достави до знања текст Конвенције закључене 
између њих; 

б) да ре реченим бироима отвори пртребан 
кредит да би ае исплата предви])ена у члану 3 
one Конвенције могла извршити у руке портера 
којп he се у ту сврху појавити пред њиховим 
шалтерима; 

и) да Ci' захтева и прИма од Ст^ране рсчепих 
бироа стап.е (исплате са назначењем псплаКеппу 
naiu'ialieniiM  обвезницама  или  купонима; 

r) да ое мсСсчпо доставља до знања обема 
noBiiM хидрауличким Удружењима износ исплаће- 
них претходнрг мсссца сума, за шихов рачун, за- 
.\тсиају1.11 од ibiix љихов повраћај. 

У горе \помс11утом Споразуму крји се има 
закључити onlie шзложени, оем тога, мрдалитет 
објављивања који се има дати обавештењу пор- 
тсра o (ртупању na Спагу рсчспс Конвенције n 
отказ рервиСа амортизовања и исплате зајма „Те- 
меш-Бега", као и ова друга питања за Koja Се на- 
!)(■ да су потребна. 

Taj отказ претходпКс најмање na три мссс- 
ца датуму  1 октобра 1932. 

Објављивање отказа n3Bpnnilie сс у седиш- 
тима бпроа за плаћањс, na пстл начин, као што то 

■будс учињено за вучење обвезница. 
У потврдЈу чега су именовани Пзшомоћници 

потписали овај завршни Протокол n na њега Ста- 
вили стоје печате. 

Рађено у Всограду, у два оригинална пример- 
ка,  четрпасстог  децембра  хпл.аду  девет  Стотина 
тридесет прве. 
Др. В. MapiiiiKODiili, с .р. 

(М.  П.) 
Конст. Концеско, с. р. 

(М.   П.) 

СПОРАЗУМ 
између Југоолавије и Румуније o подсли и npc- 
посу добара, права и интереСа старог „УдружсЈва 
(Задруге) за регулацију вода долине Тсмеш-Бсга" 
као и o функционишњу хпдротехппчког СИСТема 

поменутог Удружења 
Његово Величанство Краљ Југославије 

n 
Његово   Вслпчапство   Краљ   Румуппје 

Надахнути   подједнаком   жељом   да  удовоље 
одредбама чланова 292 n 293 Тријанонског Уго- 
вора, као и одредбама Гепсралпс конвенције o ре. 
жиму  вода,   закључене  између   обе  Државе. 

Узимајући у обзир факт, да je територија 
старог „Удружења за регулацију вода долппе Тс- 
меш-Бега" била подел>ена траСом нРве границе 
између Југославпјс n Румуније n да je према томе, 
пређашње јединствено »управљање напред поме- 
нутог хпдратехппчког спстема стварпо ирестало 
да постојп, и да na два дела тога система сада у- 
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npaH.'uijv две нове хидрауличке организациЈе и 
то: „Тамиш-Бегејска водна задруга" у Вршцу (у 
.Југославпји) и „Синднкатул Тимиш-оега (Sindi- 
c.'itul Timis Bega) у Темишвару Timisvara у Ру- 
мунији; 

Обзиром, с једне стране, на пртребу поделе 
добара, права " интереоа trapop „Удружења за 
регулацију вода долине Гемеш-Бега" и њиховог 
преноса на две нове организације Југославији и 
у Румунији, и, с другг CTpaHd na потребу да се 
обезбеди неометано и првобитним циљевима од- 
говарајуће функционисрње напред аоменутог си- 
стема na тај начин да сс о^вају интереси и стс- 
чена npaija заинтереоованих тернторијд обеју Др- 
жана, 

Одлучпли су да закључе један Споразум у 
том циљу, и 

Наименовали су, у ту сврху, као Своје ре- 
опективне ПуномоНнике: 

Његово Величанство Краљ Југославије 
Његову Екселенцију Господина Војислава Ма- 

ринковића, Доктора права, Свога Министра ино- 
страних послова; 

Његово  Величанство  Краљ  Румуније 
11)сгову Екселенцију Господина Константина 

Концеско, I lyiioMoKiior ' Мпппстра, Свога Делега- 
та   при   Дупавскпм   Комиспјама; 

који су Се, пошто су један другоме саопштп;!,, 
своја пуномоћСтва, нађсна у добром и прописном 
облику, сагласили o следећим одредбама: 

Глава  прва. 
Подела и пренос добара, ирава н интерсса старог 

Удружеља  Темеш-Бега. 
Члап први. 

Обе Владс сагласпс су да формално и дефи- 
нитивно учине крај управљању napor „Удруже- 
ii>a за регулацију вода долине Темеш-Бега'^ Сем 
тога, оне су сагласне да се поделе и да се пре- 
несу добра, права и интереСи реченог Удружења 
na две нове организације, и то, у Југославији': 
„Темиш-Бегејску водну задругу" у Вршцу, и у 
Румунији;   „Синдикатул  Тимиш-Бега" 

у ТГемишвару 
Ова подела и onaj пренос нзвршиће се према 

одредбама чланова  који следују. 
Члап 2. 

Добра, права и интереси старог Удружења 
за регулацију вода и долине „Темеш-Бега", који qy 
прсдмст подслс, биће подељени измеку нових ор- 
ганизација rto квоти од 45,743% за „Тамиш-БеГрј- 
ску водну задругу" у Вршцу, и од 54,257<Уо за 
„СинДИКатул Тимиш-Бега (Sindicatul Timis Bega) 
у Темишвару   (Timisvara). 

Члан 3. 
Сва покретна и непокретна -добра поменута 

у члаиу 423 напред поменуте Генералне конвенци- 
je, изуасв кућа оекционих инжињера, ћрелазебез 
икаквс оштетс у сопствспост респективних иоип.х 
организација. 

Члаи  4. 
Намештај као и оруђе и други матсрпјал уис- 

сси у инвентар централне дирекцијје као и мате- 

рпјал сачу)!а11 у цситралпом дспоу п дирскциЈи 
старог Удружења „Темеш-Бега'^ a који се сада 
налазе у поседу „Водне задруге" у Вршцу, поде- 
лиће с;с у патз^ри ii.ni, ако нова организација у 
Вршцу жели да и.х задржи у својој сопствености 
њихова вредносг he С€ проценити и поделити из- 
међу две 'нове организације оаобразно нормама 
напред оЗначеним, 

Сума остварспа продајом багсра од стране 
нововршачке оргаиизације поДелиће се такође нз- 
мс1)У  обе  иовс  органиаацијс. 

Члан 5. 

Централна зграда napor Удружења „Темеш- 
Бега" са 'Свима њеним теренима и нузгредним 
зградама изложиће сг продаји јавис дражбе no 
Гфоцедури утврђеној у члану 46 Генералне кон- 
венције, и продДјом добивени износ поделиће Се 
између обс повс организације "<> квотама утврђе- 
HUM у горњем члану 2. 

МеђуЈгим, na приговор од прамс једне од 
обеју организациЈа да тренутак за продају те згра- 
де није повољан, њено излагање продаји одложићр 
ću и зградом he управљати дирекциЈа „Синди- 
катул Тимиш-Бега (SindicatulTinis Bega)a приход се 
свакс године поделити између обе организације, 
саобразно квоти предвиђеној у члану 2 овог Спо- 
разума. 

У том случају he „Синдикатул Тимиш-Бега" 
(Sindicatul Timis-Bega)nflahaTH и закупнину на просто- 
рије које he заузимати 

Члап  6. 
Три куће сскциоми.х инжињера, које леже на 

југословенској територији у Вршцу, у Jama То- 
MiiiiV и у Капаку, опају Сопственост „Водне за: 
друге" у Нршцу. Вредност тих зграда утврдиће 
се саобразно одредбама члана 16 Генералне кон- 
IUIIIUIJV и поделиће се између обе новс организаци- 
je no квоти утврђеној у горњем члану 2. 

i 1знос добивен продајом Kyhe Секционог ин- 
жињера у Бузјашу биЈ.с тако исго подељен из- 
међу ooiiejiioBc организације no истој квоти. 

Члаи  7.     - 
Прихсди исптралис зграде као и трошкови 

одржавап.а те зградо настали почев од 31 јула 
1919 na до дапа сггављања na снагу овог Споран 
зума, Поделиће сс између обе нове ррганизације 
према начелу садржаном у члану 45 Генералне 
конвемције. 

Helic сс рачунати никакав интереС na суме 
остварене, било продајом багера napor Удруже- 
n,a, било продајом куће инжињера у Бузјашу. 
Тако исто nche сс захтевати никаква закупнина 
за зграде napor Удружења, употребљспс 6д стране 
техничких сервпСа „В-одне задругс" у Вршцу, im 
за цептралпу зграду napor Удружења у Темпшва- 
ру (Timisoara) употребљену за канцеларију и 
стап чиновника румунске организације, 

Члап 8. 
Сва потражпиап.а и терети који потичу из 

дуговања и обавеза старог Удружења, закључених 
upe 31 јула 1919, регулисаће се саобразно одред- 
бама предвиђеним у члаиовима 47 до 50 Геперал- 
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ne конвенције и поделиће се између обе нове ор- 
ганизације no већ назначеноЈ квоти. 

"Члаи 9. 
Регулисање зајма од 33,800.000.- папирних ау- 

стро-угарскпх круна ctapor Удружења „Темеш- 
Бега , као и регулисање фондова тбг зајма из- 
mii'iic со саобразно одредбама сПрЦијалне конвен- 
ције закључене у ту сврху измеЈју обе Државе 
истога дана кар и onaj Споразум. 

Члан 10. 
Регулисање рачуна између рбе нове органи: 

зације односно прихода или исплата извршених 
после 31 јула 19И), a који he бити предмет по- 
делс или реституције између њих, извршиће Се 
у  pcciicKTHBiioj  националној  валути. 

Ha сумс којс су преДмет овог обрачуна неће 
се рачунати никакав ин.тереС, 

Члан 11. 
Дуговаи.а и нотраживања која истичу из ли- 

квидовања iiapmma покремутих од стране или про. 
тив старог Удружења, o којима je реч у члану 52 
конвенције, поделиће се према начелу истакну- 
том у члану 47 речене Генералне конвенције и no 
KROTii поменутој у члану ч2 овог Споразума. 

Члаи 12, 
Размена архива и осталог писаног материјала 

старог Удружси.а који сс налазе сада у поседу 
једне илп друге нове организације, извршиће се 
измс1)у њих саобразно одредбама чланова 53 
G0 Генералне конвенције. 

Члан 13, 
"Како су намештеници старог Удружења били 

члапови „Пензионе установе удружења за зашти- 
ту од поплана" у Будимпешти, то he се дуговања 
и  потраживања  старог "Удружења   „Темиш-Бега" 
ii   њихових   намештеника   и   гЈензионера   иаспрам 
те установе као и оСтала  питања  која се на то 
односе, рсгулисати саобразно одредбама члана 16 
()'2 и 63 Генералне конвенције. 

Члап  14. 
Сва пптаља  која  сс рдиосс na  принадлежно- 

сти 
Т}ог 
бразно одредбама члановаЂ4 до 68 1 енералне кон- 
венције, при чему сс подела тамо поменутих за- 
једничких терета има извршити no квоти назна- 
ченој у ropibCM члаиу 2, 

Члап 15, 
Сумс исплаћене пензионерима поСле 31 де- 

цембра 1919 од стране сваке од обеју нових ор- 
ганизација, поделиће се између ii>n.\ у валути 
стварно исплаћеној и у размери напред означене 
квоте, 

Члаи 16, 
Обс повс организације исплатиће све до 31 

дсцембра 1931 пензионерима који станују сада 
у Југославији или у Румунији исте суме које они 
сада примају; почев од 1 јамуара 1932 те he Се 
пензије плаћати na бази Једног заједничког ре- 
жима којп со има установити саобразно одред- 
бама члана 64 Генералне конвенције. 

Признате пензионерима и намештеницима Ста- 
'Удружења  „Темеш-Бега"  регулиса^е Се čao- 

Члан 17. 
Сви депозити и кауције, судски или други, je- 

даред ослобојјени, поделипе će исто тако no rope 
утврђеној квоти, a исплата he се извршити у ва- 
лути респективне земље, 

"81 m;l-'h 
Кауције депонованс у Дирекцији старог У- 

дружења „Темеш-Бега" приликом досуђивања има- 
јуКп у виду концесију за косидбу сена на насипи- 
ма кауције које сада чува Дирекција „Синдн- 
катул TiiMiiui-lk'ia" Sindicaiiil Timiš-Bega) у Темиш- 
вару Timisoara a које бн припадале југословенским 
држављанима предаће će новој Дирекцијн у Врш- 
uv ради spahaiba дотичним лицима која су nx 
депоновала  или  њиховим  пријемницима  права, 

Члаи  19, 
Предујмови којс je старо Удружење дало о- 

HUM евојпм иамсштеницпма који су, послс 31 ју- 
ла 1919, прешли у службу „Водне задруге'.' у 
Вршцу, 6iil!C' оправдани и обрачунати у Дирек- 
цији   речпе  „Задруге", 

Члан 20. 
Суме исплаКсие од стране Дирекције „Синдн- 

катул Тимиш-Бега*' (Sindicatul Timis-Bega)y Темиш- 
вару (Timisoara) после 19 јула 1919 чииовницнма нове 
органшације у Вршиу као плате за vecene август 
u еептембар 1919, oiihe joj upal.ene од егпаие 
„Водне  задруге"  у   Вртцу. 

Члан 21, 
Полсла евих оетали.ч добара, права И интсре- 

са који пиеу поменути у овом Споразуму, a тако 
лето и њихов пренос na обе нове организације 
nsBpuinhe се саобразно прелазним одредбама Гене- 
ралпе конвенције, 

Члап 22. 
Регулисање свих uman,a материјалне и фи- 

паиеијекч' природе предвиђених овим Споразумом 
a који интересује искључиво обе нове органи- 
зације, извршиће će у року од шест месеци; рачу- 
HajyhH од дана ступања на снагу овог СПоразума, 

лан 94 

Извршћње одредаба овог Првог дела овог 
Споразума вршике ее no поступку предвиђеном 
члановима 69 до 76 Генералне конвенције, 

Други део. 
Режнм вода. 
Члан 24. 

Обе Државе обавезују се да Кс се старати 
да će хидраулички радови (насипи, канали, уста- 
ве, птд.) којп леже na територији обеју нових 
организација a који имају ма какве везе са једин- 
ством режима вода тог хидротехничког система, 
одржавају у добром стању сачуваности и функ- 
циоииеап.а под ИСТИМ уеловима и у ИСТОМ циљу 
ради којпх еу били извршени, 

Трошкове тих радова око издржавања enoenhe 
свака пова организација на својој сопетвеној те- 
риторији. 

20 
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Члан 25. 
У случају ако би извесни радови око одр- 

жаваља na територији јсдис организације учиниле 
потребним извршење Mepe или радова на терито- 
рији оис друге орглнизације, дотична организаци- 
ја упознаће с пројектом и програмом извршења 
ових радова илп мера Дирскцпју оис другс рр- 
гаинзације, радп 11остиза11>а Споразума o мерама 
којс сс имају предузети или b радовима који се 
имају извршити. 

Члан 26'. 
Свака организација lic се уздржати, у недо- 

статку претходиог Споразума, од сваке измене по- 
стојећих иисталација и радова, као п од свих 
мера и свих радова који би могли утицати на 
режим вода и на тај начин повредити интересе 
и стечена права one друге организације. 

Члан 27. 
У случају ако би једна од нових организација 

имала у впду нове радовс такве природе да би 
би моглп [фоузроковати измену режима вода илн 
да би могли имати ма какав утицај на територију 
оне другс Државс, ти радови могли би сс дати 
у извршсње сам.о no Споразуму закљученом no 
roj ствари. 

Члап 28. 
Обзиром na заједнички интерес обеју нових 

Рђганизација одноСно ефикасног извршсња мера 
којс сс имају предузсги ради одбране од попла- 
ва, потребпо je да се установи директна телефон- 
ска веза између обе нове организације обнавља- 
1вем пређашње прекинуте телефонске линије дуж 
иасипа Тамиш-Тимиш. 

Члаи 29. 
Саопштавања хидрометријских и плувиоме- 

тријских о^ажања између обе нове организације 
вршиће ее уопште Саобразно начелима усвојеним 
од Сталне техпнчке комисије за режим дунавСких 
вода за функционисање хидрометријског система 
и јавл^ања иадоласка воде. 

У случају потребе и на захтев једне од ор- 
ганизација, дирекције у Вршцу и у Темишвару 
саопштаваће једна другој телефонским, телеграф- 
ским или сваким другим најбржим иутем хидро- 
метријска и плувиометријека опажања и сва дру- 
га оЛажања такве прпроде да би могла интересова- 
ти оиу другу оргапизацију. 

Обе noBC оргаимзације ћриступиће сваке го- 
,дине измеии хидрометријских, плувиометријских 
или других података који интересују режим во- 
да овог система. 

I la захтев једне од организација, ona друга 
брганизација даваће joj, саобразно одредбама чла- 
на 10 Генералне конвенције документацију и no- 
датке који се одиосе на режим вода као u на 
однрсне сервисе. 

Члан 30. 
Технички скслерти o6ciy Дожава као и осо- 

бље обеју организација, одређени саобразно одред- 
бама 35 Гепералие конвенције 6ii!.e снабдевеки 
легитимацијом ћомоћу које Ке моћи да сс Ставе 
у иепосредпи додир или личии додир na терн- 
Topnjii јсдпо или друге Државе; у случају опасиог 

падоласка водс MOIIII I.C прелазити преко границе 
дуж iiaciuia Стари Бегеј (Bega-Beregsan) Тамиш 
(Titnis) и Врзава (Barzava) да би се Споразумели 
o свим  питањима хитне природе. 

Члан 31. 
Обе Државе сагласно признају да Статутста- 

рог Удружења „Темеш-Бега не одговара више 
данашњем систему. One налазе да je потребно да 
пове организације установе евака један нови Ста- 
тут, који he једпа другој узајампо саопштити. 
Одељци нових Статута који интересују обе qp- 
ганизације биће израђени споразумно. 

Правилници обеју .нових оргаиизација одно- 
сно есрвпса и одбране од поплава, телефонске, 
хидрометрнјске илп друге службе, распореда тех- 
ничког особља, размештаја радника и рдбранбе- 
иог материјала, и уошпте свега што ее тиче opra- 
низовања одбране од поплаве, у<;тановиће се eno- 
разумно. 

Члан 32. 
Г.вака од обеју нових организација вршиће 

своје административно n финансијско управљање 
независно од one друге организације. 

Сви предвиђени радови и еве мере које се 
имају ћредузимати на територији једие од пових 
организација, биће извршепп од особља те ор- 
ганизације на њеној сопственој територији. 

Обе организације саопштаваће једна другој 
сваке године ради обавештења, Свој буџет и евој 
технички извештај. 

Члан 33. 
Саобразно члану 7 Генералне конвенцјнје обе 

Владе одредиће свака једног техничког експер- 
та, којп Ке, уз аспетепцпју инжињера-директора 
нових организација, одлазити na лпце места ради 
испитивања актуелних Стања радова и инсталаци- 
ја целокупног хидрауличког сиетема и израђивати 
na бази заједнички учпц,ених констатација, један 
onniTii технички програм односно радова, за одр- 
жавање које имају извршити обе организације, за 
периОД   којп   долази. 

Овп технички експерти MOIIII he такође Mil- 
nimi предлоге односпо радова побољшања који 
би интереоовале једну или друге, или обе орга- 
низације. 

Члан 34. 
Ban општег програма предвиђеног у претход- 

иом члану, обе нове организације саопштаваће 
ледна другој узајамно сваке године и то пајкас- 
niije до .'50 септембра програм свих радова (радо- 
ва за одржавањеј за побољшање и нових радова) 
који Ке пматп да се изврше у току паредпе ro- 
дине. Ha бази тог саопштења, a na захтев једнога 
од техничких експерата, ови поСледњи праћени 
директорима-инжињерима обеју нових организаци- 
ја, имаће да испитају na лицу места, уколпко je 
могућио до 31 октобра, радове извршене у те- 
кућој години n споразумеНе ее o програму мера 
које се имају прсдузетп n радова који ее имају 
извршити у току наредне оуџетске године. 

Члан 35. 
Обе Државе обвезују сс да he се стараги 

да  радови   предвиђени  техничким  програмима,  o 
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KojiiM.i je реч у гори.им члановима 33 и 34, буду 
извршени. У том циљу, оне се исто тако обвезују 
да he с€ постарати да се на време прибаве no- 
требна финансијска средства за остварен?е тих pa- 
дова, 

Члаи 36. 
Изван   одредаба   садржаних  у  овом  Другом 

делу  овог  Споразума,   регулисања  свих   осталих 
Питања   извршиће   се,   према   случају,   саобразно 
одредбама Генералне конвенције o режиму вода. 

Члан 37. 
У случају размимоилажења које би сс појави- 

ло n.i факта примене Другог дела овога Спора- 
зума спор he се подносити Делегатима обеју Др- 
жава акредитованим при сталној техничкој ко- 
мисији   режима   дунавских   вода   (C.R.E.D.). 

Лко će ис узмогне поСтићи Споразум између 
оба Делегата, Владе обеју Држава констатоваће 
постојећи   исспоразум. 

Од тада, свака he Држава бити слободна 
да прибегне интервенцији C.R.E D саобразно њеном 
Правилнику, на месец дана пошто буде своју 
иамеру  нотшјшковала  onoj  другој  Држави. 

Члаи 38. 
По истеку рока од пет година који сс има 

рачунати од њеног ступања на сиагу Други део 
оиога Споразума (Режим вода) Mohe he бнти реви- 
дован, na захтев једне од Држава ynyheH onoj 
другој Држави на шест месеци пре истека реч- 
иог рока. 

Угонорсио je да he се, што се тиче модалите- 
та тс ревизије обе Државе придржавати одредаба 
Глаие XI Генералне конвенције 6 режиму вода, 

У недостатку захтева за ревизиЗу, onaj he 
Споразум остатп аутоматСки na СНЗЗИ 33 један 
иови период од пет година. 

Члаи 39. 
Овај Споразум биће ратификован и ратифика- 

ције he се измењати у оукурешту. 
Он he ступити на 'Снагу осам дана послс 

датума записника којим се костатује размена ин- 
струмената   ратификације. 

У потврду чега су напред именовани ИупомоК- 
ници иотиисали овај Споразум и на њега ставили 
своје печатс. 

Paljeno у два оригинална примерка, у Београ- 
ду, четрпасстог децембра  хиљаду  девет стотина 
тридесет прве. 
Др. В. Маринковић, с. р. 

"(M.  П.) 
Коист. Коицеско, с. p 

(M. П.) 

СПОРАЗУМ 

0 иодсли добара, праиа n mncpcca napor Удруже- 
ii.a (Задруге) за регулисање вода долине Тами- 
шац „и прспос ових добара права n интереСа na 
две noBc хидрауличке организације, тј. у Југосла- 
вији na „Задругу за одводњавање Тамиша" у Пип- 

чиКсву  n у  Румунији na Sindicatul   1 amisat u Foeni 
Његово Величанство Краљ Југославије 

n 
Његово   Величанство   Краљ   Румуније 

Надахнтуи једнаком жељом да задовоље о- 
дредбе чланова 292 и 293 Тријанонског Уговора 
као n одредбе Генералне конвенције o режиму 
вода,   која  je  закл.учспа   између  двеју  Држава; 

Узимајући у оозир факт да je територија 
старог ј.Удружења (Задруге) за регулисање Вода 
у долимп Тамишац" била додељена трасом нове 
границе између Југославије и Румуније, и да je 
према томе пређашње јрдинствено управљање на- 
пред поменутог хидротехничког система ствар- 
no престадо да постоји и да na два дела тога 
система сада управл>ају две гнове хидрауличке 
организације и то: Задруга за одводњавање Тами- 
шац" у (ЈугоСлавији) n „Sindicatul Tamisat" u Po- 
eni, у Румунији 

Обзиром с једне стране, на употребу поделе 
добара, права и ннтереса старог „Удружења за 
регулисање вода долине Тамишац" и њиховог пре- 
поса na две нове организацијб у Југославији и 
Румунији, n, с друге Стране, na потребу да се 
обезбеди несметано и првобитним циљевима одхо- 
варајуће функционисање напред поменутог систе- 
ма, na начин да се очувају интереси n стечена 
права напред заинтереоованих територија обеју 
држава, 

Одлучили су да закључе један споразум, у то- 
ме циљу, n 

Наименовали су у ту сврху, као ('noje респек- 
тивне ПупомоКпике: 

Његово Величанство Краљ Југбславије 
Његову Екселенцију Господина Војнслава Ма- 

piniKoiiiiha, Доктора права, Свога Мннистра ино- 
них послбва; 

Његову Величанство Краљ Румуније 
Његову Екселенцију Господнна Константина 

Концеско, 11упомо1.пог MiinncTiia, Свога Делегата 
у Дунавским Комисијама; 

који су сс, iioniTo су један другоме саопштили 
своја nvnoMoliiija, нађена у добром и прописном 
облику, сагласплп o (.\Te;i,el)iiM одредбама: 

Првп   дсо 
Подсла н преиос добара, права н нитереса старог. 

удружсња „Ташинац" 
Члан 1. 

Обе Владе су сагласне да формално и дефи- 
питивпо учипс крај управл.ању старог „Удружења 
за регулацију вода долине Тамишац". Сем тога, 
one ćy сагласне да се поделе n преиесу добра, 
права n интереси реченог Удружења na две нове 
органнзације, и то у Југославији, na „Задругу за 
одводњавање Тамиша" у ИппчпКеиу и у Руменији 
na Sindicatul lamisal n lučni. Ona подела и 
iipcnoc извршиће се према одредбама чланова који 
следују. 

Члан 2. 
Сва добра, права и интереси старог „Удру- 

жења за регулацију вода долине Тамишац који 
су предмет поделе, onhe подељени између двеју 
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иовпх организација fto KROTII 36,053о/о за јЗадругу 
за одводњавање Тамишац" у Нинчићеву и 63,94/0/'о 
за    Sindicatul    Tamišat   u    Foeni. 

Модалитсти утврђивања ове квоте биће реви- 
дирани no процедури предвиђеној у члану 2 no- 
менуте Генералне конвенције, и квоте he бити из- 
меЊене, ако буде требало, према резултатима ових 
Проучавања. 

Члан 3. 
Сва покретна и непокретна добра поменута у 

члану 43 Сенералне конвенције ћрелазе без икакве 
отштете у сзвојину нових респективних органи- 
зација. 

Члан   1. 
Иошто централна зграда старог Удружења 

„Tamisacz" pCfaje соЛственост „Задруге за одвод- 
ibaBaitc" у Нинчићеву, вредност ове некретнине, 
са свима њеним теренима и нузгредним зградама, 
биће утврђена сходно бдредбама члана 46 Гене- 
ралне конввнције " подељена између две нове ор- 
ганизације према квоти утврђеној у члану 2 
овог споразума. 

Члан 5. 
Никаква кирија iiel>c бити тражена за цеи- 

тралну зграду старог Удружења „Tamisacz" која 
je употребл^авана као канцеларија за сервисе „За- 
другс за одводњавање" у Нинчићеву и за стано- 
вањ.е њених службеиика. 

Члан (i. 
Намештај, opvlja, 11 други материјал уистп у 

инвентар Централне дирекције старог Удружења 
„Tamisacz'' a који се сада налазе било у Нинчи- 
ћеву било у Фосии, биће подељени у натури из- 
међу две нове организације или у случају ако би 
ове жслслс да их даље задрже као својину, вред- 
ност ових објскага биће Процењена и подељена 
између ових организација према квоти предвиђе^ 
noj у горњем члану 2. 

Члан 7. 
Сва потраживања и терети који потичу из ду- 

говања и обавеза старог Удружења „Tamisacz" 
закључених upe 4 априла 1924 регулисаће сс сао- 
бразно одредбама предвиђеним у члановима 47 до 
50 Геисралпс конвенције и ПоделиКе се између обс 
повс организације no rope назначеној квоти. 

Члан 8. 
Регулисање рачуна измсђу обс нове организа- 

ције, однооно прихода или и£плата извршених 
иосло 4 априла 1924, a којп he бити предмет no- 
делс илп реституције између њих, нзвршиће Се 
у ресПективној националној валути. 

Ha сумс које су прсдмет овог обрачуна, неће 
се рачунати никакав интереС. 

Члан 9. 

Размена архива и осталог ПиСаног материјала 
старог Удружења, које je Сада у поседу једне или 
друге иовс организације, извршиће се између њих 
саобразно одредбама чланова 53 .до GO ренералне 
копвсиције. 

Члан 10. 
Како су намештеници старог Удружења били 

чланови „Пензионе установе Удружења за заш- 
титу од поплаиа" у Будимпешти, то he сс дуго- 
вања ii потраживања старог Удружен>а „Tamisacz" 
n његових намештеника и пснзионера наспрам те 
устаиовс, као и остала Питања која сс па то ОДНОСС 
регулисати саобразно одредбама чланова (il, 62 и 
63 Генералне конвенције. 

Сва питања која će односе na принадлежности 
признате пензионерима и намештеницима старог 
Удружења „Tamisacz" регулиСаће сс саобразно 
одредбама чланова 64 до 68 Генералне конвенције; 
ири чему ое подела тамо помснутх заједничких 
геоета има извршити fto квоти назначеној угорњем 
члану 2 

Члан 12. 
Суме исплаћене пензионерима после 1 априла 

1924 од стране Сваке од обеју нових организација, 
Поделиће се између њих у валути стварно naana- 
чене квоте. 

Члаи  13, 
Обс нове органнзације исплатиће свс до 31 

децембра 1931 пензионерима који сада стапују у 
Југославији или Румунији истс суме које они сапа 
примају; од 1 јануара И)32 тс liC сс поизијс пла- 
Кати na бази једног заједничког режима, који ое 
има устаиовити Саобразно, одредбама члана 64 
Гнералне конвенције. 

Члаи   14. 
Подсла свих оСталих добара, права и иптсрсса 

КОЈИ   НИСу   ПОМеНуТИ   у   ОВОМ   СПОрдЗуму,   као   11   11.11- 
хов Пренос na две нове организације, вршиће Се 
Према прелазним одредбама Генера^не конвенције. 

Члаи 15, 
Регулисање свих mrraiba матсрпјалпс и фи: 

naiiciijcKc контроле Предвиђених овим Споразумом, 
a који интересују искључиво обе нове организа- 
miji'. издршиће се у року од 6 месеци, рачунајући 
ОД дапа  ступаи.а   na   Снагу  овог  СпоЈЈазума. 

Члан 16. 
Извршење   одредаба   овог  Првог  дела   »вог 

Споразума  вршнће сс према поступку  предвиђе- 
иом   члановима   69  до  76  Генералне  конвенције. 

Лруги део 
Режим вода 
Члан  17. 

Обс државе сс обавезују да he сс старати да 
хидраулички радови (насиПи, канали, уставе ит.д.), 
који леже иа територији обеју нових организација 
и K(XJII имају ма каквс везе са јединСтвом реЖима 
иода тог хидрауличког сиСтема, одржавају у до- 
бром стању Сачуваности и функционисаша под 
ncTiiM условпма u истом циљу ради којих су п 
били начињени. 

Трошкове за радоис око одржавања сносиће 
свака ноиа организација иа Својој властитој терИ- 
торији. 

Члаи  18. 
Признато je Да садашњи систем уређења до- 
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лине „Тамишац" ne задовољава економске инте- 
рссе територије двеју организација, и према томе 
ако екрномСки ii финансијски услови буду допу- 
стили, приСтупиће сс изградњи једне црпке на 
ушћу ,,'lamisacz" na осппии специјалног спора- 
зума који lic се закључити у рвом цил.у између 
двс Државе. 

Члан 1!). 
У случају ако би Се извесни радови око одр- 

жанап.а na територији једне организације учинили 
иотрбсним извршење мера или радова ua терито- 
ријп оне друге ррганизације, дотична организација 
уЛознаће ć пројектом и програмом извршења ових 
радова плп мера Дирекцију оне друге организа- 
ције, ради постизања споразума o мерама које сс 
имају изврШИТИ. 

Члан 20. 
У недостатку претходног Споразума, свака he 

Се организација уздржавати од сиакс измене do- 
стојећих инсталација и радова, као и од свих 
мера " свих радова који би могли утицати на ре,- 
жим иода и na тај пачпп повредити интересе и 
стечена праиа one друге организације, 

Члан 21, 
У случају ако би једна од нрвих организација 

имала у виду нове радове такве природе да би 
проузроковали измену рсжпма вода или би могли 
пматп ма какав утицај na територију one друге 
Лржаис, Tii радови могли бп се дати у извршење 
само   no   споразуму   закљученом   no   трј   стнарп. 

Члап 22. 
Обзпром na заједнички интерес обеју новнх 

организација односно ефика^ног извршења мера 
којс сс имају прсдузстп радп одбрапс од поплаиа, 
п ако други услови буду то дозволили, биКе ва- 
споСтављена непосредна телефонска веза између 
дирекција у ЈПтчпЈапп- n у  Foeni. 

У цпл.у примењивања мера у случају падо- 
ласка вода, јсдап чЈиар или какио друго лицс из 
Удружења у Нинчићеву - 6iilie снабдевен Ciie- 
цпјалтш охзлашКсњсм, који lic MOLII прећи границу 
дуж канала, да би саопштио органима Удружења" 
у Foeni iiniio Тамиша na ушћу Tamisacz као n 
предузете мере у погледу манипулације уставс. 
Прсма овим обавештењима, Дирекција rpeni ирп- 
ступиће затварању канала Сходно Правилницима 
којп сс na то одпоСс. 

У доба надоласка воде Удружење у Foeni 
одредиће једно.лице којс lie бити дужно да близу 
границе прима обавештења од органа Југословен- 
ског Удружења и да их саоишти дпрекцпји. 

Члап 23. 
У случају потребе и na захтев једне од opra- 

инзација Дирекција у Нинчићеву и у Foeni саоп- 
штаваће једна другсу телефонским, телеграфским 
И сваким другим пајбржим IJJ'TGM хпдромстрпЈска 
u плувиомстријска опажања и сва друга опажања 
такве природс да би могла интересовати опу другу 
ррганизацију. 

Обс нове организације ћриступиће Сваке го- 
дине измени хпдрометрпјскпх, плувиометри^ких 
података и других којп пптсрссују режим вода 
овог систсм!а.. 

Ha захтсв једНе од организација, ona друга ор- 
ганизација 1>с joj давати, саобразно одредбама 
чланова 10 Генералне конвенције, документацију и 
податке који сс одноСе на режим вода као' n на 
одпоспс Сервисе, 

Члан 24. 
Технички експерти обсју Држава као и особ- 

л>е обеју организација, одређени саобразно одред- 
бама члапа 35 Гспсралпс конвенције, биће спаб- 
девени легитимацијом, помоћу које lic моћи да сс 
ставе у непоСреДан и лични додир на територији 
једне или друге Државе; у случају опасног надо- 
ласка воде Mohn Кс прелазити преко границе дуж 
nac'inia na Tamisacz да би се споразумели o свим 
питаљима хитне природе. 

Члаи 25. 
Обе Државе qy Сагласне да Статут старог 

Удружења „Tamisacz", више не одговара данаш- 
њсм стап.у. One налазе да je потребно да нове 
организације установе свака један нови Статут, 
који ke једна другој узајамно саопштити. Одељ- 
цп нових Статута који интересују обс организа- 
ције биће израђени споразумно^ 

Правилници обеју нових организација односио 
сервиса у одбране против поплава, телефонске, 
хидрометријске или друге Службе, распореда тех- 
ничког особља, размештаја радника и одбранбеног 
мат.еријала n, уопште, свега што сс тиче органи- 
зовања одбране од поплаве, уста^овиће сс eno- 
разумпо. 

Члан 2G. 
Свака од обеју организација вршиће своје ад- 

министративно n финан^ијско управљање незави- 
eno од one другс организације. 

Сви предвићенн радови и све мере к(дс te 
имају прсдузстп na територији једне од нових ор- 
ганизација биће извршени од особља те организа- 
ције na iBciioj coiiCTBcii<),i територији. 

Обе организације саопштиће једна другој, <:ва- 
кс годппс радп обавештења, свој буџет и свој тех- 
пичкп извештај, 

Члан 27. 
Саобразно члану 7 Генералне конвенције, обе 

Владс одредиће свака једног техничког експерта, 
који lic уз аспстепцију инжињера-директора нових 
организација, одлазити na лице места ради нспи- 
тивања актуелног Стања радрва и ш&талација це- 
локуппог хидрауличког спстсма n израђивати na 
бази заједнички учињени конртатација, један оп- 
niTii технички iiporpaM, односно радова за одржа- 
вање које имају извршити обе организације за iie- 
пиоду који долазп. 

Овп технички експерименти Molm he такође 
учинити прсдлогс одпоспо радова побољшања кОји 
on пптсресовалп јсдиу или другу или обе органи- 
зације. 

Члап 28. 
Han општег програма предвиђеног у претход- 

IIOM члапу, обс пове организациЈе, саопштаваће 
једна другој узајампо сиакс годппс, n то пајдоц- 
nnje до 30 септембра, програм свих радова (ра- 
дови за одржава1вс, за 11обољша1вс n нових радо- 
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ва) који he имати да сс изврше у току наредне 
године. Ha бази тог саопштења, a на захтев јсд- 
ног од техничких експерата, ови последњи праће- 
im Инжињер^ма-директорима да испитују на лицу 
места, у колико je то могућно, до 31 октобра, ра- 
дове извршене у току текуће године, и сћоразумеће 
се o програму мера које Се имају цредузети и ра- 
доиа KOJU се имају извршити у току наредне бу- 
џетске године. 

Члан 29. 
Обе Државе обвезују се да Ке се старати да 

радови предвиђени техничким програмима, o ко- 
јима je реч уторњим члановима '27 и 28 буду извр- 
iiR'im. У том циљу, оне се исто тако обвезују да 
he će постарати да се на време прибаве потребна 
финансијска  средства  за   остварење  тих   радова. 

Члап 30. 
Изван   одредаба  у   овом   Другом   делу   овог 

Споразума регулисање свих других miran.a извр- 
шиће се према Случају, саобразно одредбама Ге- 
нералне конвенције, o режиму вода. 

Члаи 31. 
У случају размимоилажења које би се noja- 

ini/u) ii;i факта примене Другог дела овог Спора- 
зума, спор 1 г Се подносити Делегатима обеју Др- 
жава, акредитоваиим при Сталној техничкој коми- 
сији за режим Дунавских вода. 

AKO се не узмогне поСтићи Споразум између 
оба Делегата, Владе обеју Држава констатоваће 
постојећи неСпоразум. 

Од тада свака he Држава omu слободна да 
прибегне интервенцији С, R. Е. D. a саобразно ње- 
iioM Правилнику на меоец дана пошто оудс своју 
намеру нотификовала  onoj другој Држави. 

Члап 32 
lio истеку рока од пет година, који си има pa- 

чупати од п.сгоиог ступања на снагу. Други део 
OBOI- Споразума £Режим вода) моћи he бити реви' 
дован на захтев једне од Држава, упућвн оној 
другој Држави па шест месеци пре истека реченог 
рока. 

Уговорено je да hc će, што Се тиче модалитета 
те ревизије, обе Државе придржавати одредаба 
Главе једанаесте Генералне конвенције o режиму 
иода, 

У недостатку захтова o ревизији, овај he Спо- 
разум аутоматски оСтати на снази за иоии период 
од пет година. 

Члан 33. 
Овај Споразум биће ратификован и ратифика- 

ције 1>с сс измењати у Букурешту. 
Он he ступити на сиагу осам дана после дату- 

ма Записника којим Се констатује размена инстру- 
мспата ратификације. 

У потврду чега су, напред именовани, Пуно- 
Moliimnii потписали овај Спрразум и на њега Ста- 
вили своје печате. 

Урађено у два оригинална  примерка, у Бео- 
граду, четрнаестог децембра хиљаду девет стотина 
тридесег прве. 
Д-р В. MapiniKOBiih, с. р. 

(М. II.) 
Кост.   Копцсско,  с.   р. 

(М. П.) 

СПОРАЗУМ 
између Југославије и Румуније o хидротехћичком 

снстему Удружгња (задруге) Толвадпја 
Његово Величанство Краљ Југбславије 

n 
Његово   Величанство   Краљ   Румуније 

Надахнути прдједнаком жељом да удовоље од- 
редбама чланова -[У2 и 293 Тријанонског Уговора, 
као и одредбама Генералне конвенције, o режиму 
вода закључене између две Државе; 

VaiiMajvliii у обзир факат да сс територија 
Удружења за пољопривредну амелиорацију терена 
Толвадије налази у целини у Румунији, и да je 
услед повлачења нове границе између ЈугоСлавије 
и Румуимјс, Kamri и одпо.иваваи.с помсиутог Удру- 
жења у целини остао у ЈугоСлавији; 

Обзиром на потребу да сс обезбеди несметано 
првобитним циљевима одговарајуће функциоисање 
реченог сиСтема и канала, ни пачии да сс очувају 
интереси и Стечена права територија обеју Др- 
жава; 

Одлучилп су да закључе један Споразум у 
томе циљу, n 

Наименовали су, у т}г Сврху, за своје Пуномо11- 
нике: 

Његово Величанство Крала ЈугоСлавије 
Његову Екееленцију ГоСподина Војислава Ма- 

ринковића, доктора права. Свога Министра mio' 
страних  послова, 

Његово   Величанство   Краљ   Румуније 
Његову Екселенцију Госиодииа     Костантина 

Концеској nyii().\ioliii()r МиниСтра, Свога Делегата 
у Дунавеким комиспјама, 

који Су će, пошто су један другоме саошптпли 
своја пуномоћија, нађена у добром и пропиСном 
облику, сагласили o слсдсКим одредбама: 

Члан 1. 
Удружења Товалдија, сходно акту концесије 

Бр. 24856 1905, који му je издала iipcl)aiiiii>a Ilor- 
префектура жупаније у Великом Бечкереку, задр" 
жава право да одводи своје воде у Брзаву, кори- 
CTC1.II uaiia.i којп će палази na југословенској тсри- 
торији. 

Ode Државе нарочито he сс старати да се 
строго придржавају одредаба реченога акта o no- 
cTciiciioM затварању канала и функционисању 
црпке и устава. 

Члан  2. 
TponiKoBii одржавап.а капала који će налазе 

na југословсиској територији, подиосиКс Удру- 
жсњс „Толвадија" и заШггересоване територије 
општине Канак у пропорцији утврђеној одлукама 
lip. 29373 од 1.905 пређашње ПотпрефеКтУре жу- 
паније Торонтал, Бр. 1519 од 1907, Администра- 
тивног комитсга IK'II" жупанпјс, одлуком Бр. 3()97 
од 1911 Угарског Управног суда и дефинитивном 
одлуком Торонталске жупаније Бр. 5699 од 1912. 

Члан 3. 
Обе Државе обвезују će да he се старати да 

хидраулички радови (насипи, канали, бране итд.) 
који лсже na териториЈИ обеју Држава и који имају 
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ма какве везе са јсдипстпом режима водс оиог си- 
стема, одржавају у добром Стању сачуваности и 
функционисаша под истим условима и у 1истом 
циљу ради који.х су била извршена. 

Члаи I. 
У случају ако би извесни радови око одржа- 

вања na територији једне Државе учинили потреб- 
HUM извршење мера и радова на територији друге 
Државе, дотична Држава упознаће с пројектом и 
програмом извршења ових мера и радова другу 
Државу, ради постигнућа Споразума o мерама које 
сс имају предузети u o радбвима који се имају 
извршити, 

Члаи 5. 
У недостатку претходног Споразума, Свака од 

двеју Држава уздржаће се од Сваке измене iio- 
стојећих инСталација и постројења као 'n од свих 
мера и свих радова који 6и могли утицати na pfe- 
жим вода друге Држанс n na тај пачии поврс- 
дити  интересе и  стечена  права ове Државе. 

Члан (i. 
У случају ако би на територији једне или 

другс Државе били предвиђени нови радови, так- 
ве природе Да би JVI-огли проузроковати измену 
рсжима вода илн да би могли имати ма какав ути- 
цај na територију друге Државе, ти би сс радови 
могли извршити тек no Споразуму no тој ствари. 

Члаи 7. 
У случају потребе и на захтев дирекције У- 

дружета „Timis-Bega" у Темишвара или „Тамиш- 
Бегејске водпс задруге у Вршцу, оне he узајамно 
саопштавати хидрометријСка опажања и сваку дру- 
ry документацију као и ћодатке који ннтересују 
функционисање и режим вода овог Система. 

Члап 8. 
Техничку адмипистрацпју каиала, ко.ји се па- 

лази па југословенској тсриторији, водиће тех- 
нички ојргани ..Тамиш-Бегејске водне задруге". 

Техиички opranu „Тамиш-Бегејске водне за- 
друге" и „Sindicatul Timis-Bega" у Темишвару 
заједнички he испитивати, на лицу меСта, сваке го- 
дине, ситуацију канала и утврдиће програм радова 
на одржавању, које треба извршити у наредној ro- 
диип. Ha оспову овог програма opranu „Тамиш- 
Вегејске водне задруге" у Вршцу нзрадиће про- 
јекте и прсдрачуис за радове коЈе треба извршити 
u саопштиће их непосредно Дирекцији „Sindicatul 
Timis Bega" у Темишвару, свакс године, најдаље 
до краја мс ссца октобра. 

Дирекција „Sindicatul Timis Bega" пспита" 
he овс пррјекте и одпоспс предрачупс и вратмћс их 
до 30 новембра истс године Дирекцији „Тамиш- 
Бегејске водне задруге" у Вршцу. 

Члаи 9, 
Обс Државе обвезују сс да he će старати да 

радови одржавања, o чијем je тзвршсп.у већ no- 
стигнут Сћоразум, буду извршспи. У том циљу, оне 
сс такође обвезују да Ке te постарати да се на 
времс прибаве потребна финансијска средства за 
остварење тих радова. 

Члон 10. 
Сума која пада na терет Удружења Толвадија 

према предрачунима утврђеним за ropc поменуте 
радове, сходно одредбама горљег члана 2, биће 
иослата Дирекцији Гампш-БегејСкс водне задругс 
v Вршцу, најмање на месец дана ftpe датума утвр- 
Ijcnor за почетак извршења ових радова. 

Члап  11. 

Дирекција „Тамиш-Бегејске водне задруге'' у 
Вршцу, no извршењу ових радова, саСтавпКс тех- 
нички n финансијСки извештај o извршењу радова 
n ставиће га на расположење Дирекцији „Sin- 
dicatul Timis Bega" у Тсмшпвару, ПрИЛОЖИВШИ 
правда.јуКа документа o учињеним издатцима. 

„Sindicatul limis Bega" n „Тамиш-Вегеј- 
ска водна задруга" вршиће горе иомсиуту слу- 
жбу бесплатно. 

Члап  12, 
Директор „Sindicatul Timis Bega" у Темиш- 

вару и Прстседппк Удружсња „Толадија" HMahe 
право да na лицу мсста прегледају Ситуацију ка- 
пала, Koju се налази na југоСловенској територији, 
да бп псипталп пројекте n радове у току изврши- 
шивања, да овере дефинитивне пројекте извршења 
n да прпсуСтвују д0финитивном примању ових pa- 
дова. 

Ксто тако надлржни секциони инжињео „Та- 
MJiin-BercicKc водне задруге" имаће права да нзаће 
na лице мсста na румунСкој тсрпторп.јп, како би се 
обавестио o манипулацији затварања канала и o 
функцирннсању Станице за црПљење. 

Горс поменута излажегеа na лице места вршпћс 
се no претходном обајвештењу. 

Члан 13. 
Технички експерти обеју Држава као и тех- 

ничко оСобље поменуто у претходном члану oniic 
снабдевени картом индентичнбСти помоћу које he 
Molili долазптп у пспосрсдап и ЛИЧНИ ДОДИр на 
територији Једне или друге Државе. 

Прелаз прско граппцс моКп he сс врпппп na 
насипу Брзаве и дуж ropc поменутог главног ка- 
нала. 

Члап  11. 
Сва питања чије регулисање није предвиђено 

овим Споразумом биће регулисапа Сходно одред- 
бама  ropc  наведене  Генералне  конвенције, 

Члан 15. 
У случају кад би компстсптпа власт јсдпс плп 

другс Државе цздала {рДну нову копцссију o овом 
сиСтсму, та копцссија ис би могла бнти у против- 
noćni im Ca једном одредбом овога Споразума. 

Члап 16. 
У случају размпмоилажсчва које би čc пр- 

јавило из факта примспс овог Споразума, enop he 
сс подпосптп Делегатима обеју Држава акредито- 
ваним npn Сталној техничкој комисији за режим 
вода Дупава. С. R. \l. D. 

AKO će ne узмогне постпКп Споразум између 
оба Делегата, Владе обеју Држава констатоваће 
iiocTojeliii исСпоразум. 

Од тада, свака he Држава бити слободпа да 
прибстс интервенцији C P. Е. Д, саобразно ње- 
noM Правилпику, na месец даиа пошто буде Своју 
намеру нотификовала оној другој Држави. 
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Члан 17. 
lio истеку рока од пет година ,који Се има pa- 

чупатп од његовогг ступања на Снагу, овај Спо- 
разум Molili he бити редован на захтев једне од 
Држава уЛућене onoj другој Држави na шест ме- 
ссцп fipe истека реченог рока, 

Упонорспо je да he сс, mro сс тиче модалн- 
тета те ревизије, обе Државе придржава.ти одреда- 
ба Главе једанаесте Генерал^е крнвенције o ре- 
жиму пода. 

У недостатку захтева за ревизију onaj lit- Спо- 
разум остати аутома rekli na снази за један нови 
период од пет година. 

Члан 18. 
Onaj he САоразум бити ретификоваи и рати- 

фикоције he će измењати у Букурешту. 
Оп he ступити на снагу осам дана посде да- 

тума записника којим сс констатује размена ин- 
струмената ратификације. 

У потврду чега dy напред еминовали Пуномоћ- 
ници потписали овај Споразум и на њега ставили 
СВОЈе  печатс.? 

Рађено у два оригинала примерка, у Бео- 
граду, четрнаестог децембра хиљаду девет стотина 
тридесет прве. 
Д-р В. MapmiKOBnli, с. р. 

(М. П.) 
Кост.  Концеско, ć.  p. 

(M. 11.) 

ПРОТОКОЛ ПОТПИСИВАЊА 
У тренутку потписивања Конвенција и Спо- 

разума, то jccr: 
1) Генералне конвенције o режиму вода; 
2) Конвенције o пловидби и хидротехничком 

cncTL'M)' капала и реке Бегеј (Бега, Бегеу); 
3) Конвенције o регулисању '1% зајма од 

33,800.000, круна закљученог од старог „Удру- 
жења (Задруге) за рбгулијсање вода у долини Те- 
меш-Бега"; 

4) Споразума o подели и преносу добара, пра- 
ва п интереса старог „Удружења (Задруге) за ре- 
гулисање вода у толини Темеш-Бега" као, и na 
функционисању хидротехничког Система реченог 
Удружси.а; 

5) Споразума o подели добара, права и инте- 
pecđ старог „Удружења (Задруге) за регулисање 
иода у долини Тамишац" и o преносу ових добара, 
права n интереса na две нове хидрауличне органи- 
зације тј. у Југославији на „Задругу за одводша- 
iiaibc Тамишац" у lininiiihcin' n у Румунију na 
„Синдикатул Тамишац", у Фоени; 

(i) Споразума o хидротехничком сиСтему ста- 
рог „Удружсп.а гЗадруге- Толвадија"; 

rioTinicanii ПупомоКпици Краљевине Југосла- 
Diijc и Крал>€вине Румуније сагласплп су сс да су 
текстове наведених Конвенција и Споразума, под- 
несених пм na потпис, претходнб парафирали, у 
њихово имс, страпу no Страну, Претседници двеју 
Делегација, прописно овлашћени, и који су их и 
радили;  то јсст: 

за Југославију господин Душан Пантић, са- 
ветник з' Краљевском Министарству спољних no- 
слова; 

за Рузиунију Његова Екселенција господин 
Константин КонцеСку, Пуномоћни Министар, Де- 
легат Краљевине Румуније у Дунавским коми- 
сијама. 

У потврду чсга су потписани Пуномоћници за- 
кључили овај Протокол и na њ ставили Своје 
печате. 

Paljeno у Београду, у два оригиналиа пример- 
ка, хиљаду девет стотина тридесет прве. 

За Краљевину Југославију 
Д-р В. MapHHKOBiili, с. р. 

(М. II.)     " 
За Краљевину Румунију 
Кост.  Копцеско,  с.   р. 

(М. II.) 

ЗЛВРШНИ ПРОТОКОЛ 
У тренутку потписивања Конвенција н Спо- 

разума, то јест: 
1) Генералне конвенције o режиму вода; 
2) Конвенција o пловидби и хидротехничком 

систему канала и реке Бегеј (Бега, Бегеу); 
3) ^онвенције o регулиСању f4o/o зајма 6д 

33,800.000, круна закЛ)ученог од старог „Удру- 
жења (Задругс) за регулисање вода у долини Te- 
меш-Бегам; 

1) Споразума o подели и преносу добара, пра- 
ва n интереса старог „Удружења (Задруге) за ре- 
гулисање вода у толини Темеш-Бега као, и на 
функционисању хидротехничког Система речеКог 
Удружеп.а; 

5) Споразума који će односи на прделу добара 
права ii интеерса старог „Удружења (Задруге) 
за регулисање вода у долини Тамишац и o преносу 
ових добара, ћрава и интереса na две нове хидра- 
уличне ррганизаицје, т.ј, у Југрславији na „За- 
другу за одводњавање Тамишац" у Нинчићеву 
n у Румуппјп na „Синдикатул Тамншац", у Фоенн; 

(i) Споразума o хидротехничком систсму ста- 
por „Удружења (Задруге- Толвадија"; 

Потписани ПупомоКппци Краљевине ЈугоСла- 
вије n Краљевине Румуиије еагласили су će да све 
Конвенције и сви Споразуми rope поменути, пот- 
iiiicaini четрнаестог децембра 1931 у Београду; 
треба да буду ратификовани и промулговани je- 
дповрсмспо. 

Измена инструмената њихове ратификације из- 
upuinlic ее у Букурешту у HaJKpaheM могуКпом 
вермену a најдоцније 31 марта 1932 године. 

У потврду чега су потпиСани Пуномоћници за- 
кључили onaj Протокол n na n> ставили сиој(, 
ћечате. 

Рађено у Београду, у два оригинална приме.р- 
ка,  четрнаестог децембра  хиљаду  девет  стотипа 
тридеоет прве, 
За Краљевину Југославију 
Д-р В. MapiniKOBiih, ć. p. 

(M. II.) 

За Краљевину Румунију 
Кост.  Копцсско, с.  р. 

(М. 11.) 
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Овај Закоп ступа у жпвот кад га Краљ пот- 
пише и кад се обнародује у „Службеним попииа- 
ма", a обавезну силу добија осмог дана no изпр- 
шењу размспс ратификационих ппструмспата ћред- 
њих Конвенција 

Београд, 10 
и Споразума. 
jviia 1932 год. 

I [ррТседник 
Народне скупштине, 
Др.   К.  Кумануди,  с. 

(М. П.) 
Секретар, 

Аите Ковач, с. р. 

Народна Скупштина 
Краљепине Зугославнје 

Бр  8232 

I I  јуна 1932 год 
у Београду 

Госггодине ПретСедниче, 
Част ми je известити Rac, да je Народна скуЛ- 

штина иа ćBOM 47 редовном Састанку, одржаном 
II јуна 1932 године у Београду, кбначно усвоји- 
ла Предлог Закона o споразуму o Клирингу за- 
кљученрм 27 априла 1932 године са Швајцарском 
конференцијрм гтоднет joj од стране МиниСтра 
иностраних ћоСлова и Министра трговиис и инду- 
стрп.јс ма осиопи овлашћења 'датог им Указом 
lb. В. Краља од 10 маја 1932 године. 

Извештавајући Вас o предњем мени je чаСт, 
Господине ПрстСедпичс, на основи члана 64 Уста- 
ва п члана 66 Закона o пословном реду у Народ- 
ио.ј cKvimiTiimi, доСтавити Вам дефинитиван текст 
овога .чак-оигког предлога онако, како га je Народ- 
па скупштина уСвојила, као n оригинал Указа o 
овлашћењу за подношење Народиом Претставни- 
пггпу поменутог закрнског предлога, - - с молбом 
на Ram даљи поступак. 

Onaj законски предлог претреСан je у Народ- 
ној скупштини no редовном поСтупку. 

Изволитс примити, Господине ПретСедниче, и 
овом приликом уверење o мом особитом пошто- 
вању. 

П.претседипк 
I [ародне скупштине, 
Др. Xacaii6eroBnh, C. p. 

Господину 
Д-ру   АНТИ   ПАВЕЛИЋУ 

Претседппку Сената 
Београд. 

НАРОДНА   СКУПШТИНА 
Крал)сВ1111С   Југосласпје 

сазвана Указом  од 23  Ссптсмбра   1931   године  у 
ванредни сазив за 7 дсцсмбар 1931 године, на свом 
'17   рсдовном   саСтанку,   одржаиом   11   јупа   1932 

годинс у Бсограду, решила je: 

ПРЕДЛОГ  ЗАКОНА 
o 

Споразуму o клирингу између Крал>евине Југосла- 
вијс и Швајцарске Конфедерадије, закл.учспом у 
Цириху 27 априла  1932 годипс, који гласи: 

§ 1. 
Одобрава сс и добија закоиСку сиагу Спора- 

зум o клирингу између Краљешшс Југославије и 
Швајцарске Конфедерације, закључен у Цириху 
27 априла 1932 годннс, који у оригиналу и преводу 
гласи: 

СПОРАЗУМ  O  КЛИРИНГУ 
ii3Mcl)y Краљевипс Југославнје и ШвајцарСке фсдс- 

рацнје. 
I 

Прстстапмици ЕЈлада Краљевине Југославије 
и Швајцарскс федерације закључили су за регу- 
лисање плаћања из робног промета између обе- 
ју земаља следећи споразум. 

II 
Обављање плаћања из узајамног робног про- 

мета врши сс под резервом тачке IV путем кли- 
ринга прско ЛугословепСке и Швајцарске Народне 
банке и то na следсћи начин: 

1. Швајцарски купии југоСловеискс робс имају 
своја дуговања прсма југословспским продавцима 
уплаКивати полагањем куповне цене v швајцарским 
fhpaniuiMa на један збирни рачун, који с€ води код 
Швајцарске Народне банке за Народну бапку Кра- 
л.свппс Југославије и који прима поједине уплате 
у корист југоСловенских продаваца. 

2. Ha аналогап начин имају југословенски куп- 
цп своја дугова1ва прсма швајцаррким поодавиима 
уплаћивати полагањем куповне цене у југословен- 
ским динарима на ,i'e&nii збирпи пачун, KOI'H Се BO- 
JU код Југословспскс Народне банке за Швајцар- 
ску Народпу бапку п који прпма поједине уплатс у 
корист швајцарСких продаваца. 

3. Обо Народне банке обавсштавају се међу- 
собпо Свакодневно o сваком пзвршспом ћолагању 
с молбом да te дотпчпи продапац исплати из збир. 
пог рачуна узимајуНи за осиову законске валутис 
паритете. Дотични продавац, међутим, има право 
захтевати одмах исплату припадајућих му изно- 
са, тј. извршење датог налога за исплату само у 
толико у колико збирни рачун код чотпчигПарод- 
ис бапкс показујс расположиво потраживање; ииа- 
че исплата има му сс изврппгт тек no прпјсму 
иоиих ћлаћања куповне ncnc n то хронолошкил* 
редом примљених налога за исплату. 

4. Обо Народне банке обавештаваће се мећу- 
собно na начин који lio ono уговорити o робп, 
која je примљена за извоз у другу државу уго- 
ворницу n која спада под рвај споразум. 

■III 
1. Уплате које CG вршс код ШвајцарСке Ha- 

родпе бапкс уЛотребиће će sa време трајања овог 
споразума пскл>учпво за извршење исплата швај- 
царскпм извозпицпма (трема чл. II тач. 3. 

2. AKO прп првом истеку овог Споразума оста- 
nc код Швајцарскс Народис бапкс no иСлатп свих 

27 
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била 

подпадаЈу  и  државне 
у   колико  дотпчиа   ро- 

1, 

уплата које лсже код ЈугословепСке Народие бан-i 
кс једаи салдо, онда Се тај салдо има у прпом 
реду употребити за исплату уплата које Су извр- 
шенс код ЈугословенСке Народие банкс за обавезс 
прсма Швајцарској a којс ne воде порекло из уво- 
за швајцарске робс у Смислу чл. V., тач. 1. 

3. Салдо који остане ћреко отт ima te од 
страпе ШвајцарСке Народпс банке ставити na ра- 
сположељс ЈугоСловеиској Народиој бапцн, у KO* 
лико iipn истску овога Споразума јавпа служба no 
зајмовима Југославијс у ШвајцарСкој ne показу- 
је заостатке. 

IV 
У колико у промету између једне југословеи- 

скс п једне швајцарске уговорпе сгранке услед 
обострапих куповпих поСлова постоји могућност 
дпректиог обрачуиа, можс се. такав обрачуи у 
споразуму са обема смисиоиим баикама одобрити. 

V 
1, Овај.споразум je примљен за робу, која je 

прирбдни  или  земаљски   продукат једне  државе 
уговорппце, или која je у дотичној држави 
издожена некој преради. 

"2.   Под  овај   споразум 
лиферације или  примања, 
ба одговара прописима тач. 

VI 
Под овај споразум потпадају такође и робпа 

лифероваља која су извршена пре ступања на 
снагу овога Споразума. Швајцарски купци југо- 
словеиСке робе имају рачунајуКи од дапа ступања 
na снагу, |овога сморазума платити куповну цеиу 
Швајцарској Народиој банци. ЈугоСловенски KVfl- 
ци цгвајцарске jione имају куповну цену уплапи" 
вати код ЈугословенСке Народпс баике. Изиосп, 
који су upe Ступања na снагу овога споразума у- 
плаћени код неке^банке у Краљсвини Југославпји 
у корист неког швајцарСког продавца na везани ра- 
чуп морају бити према чл. II, тач. 2. препессии на 
Збирци  рачуп  код Јзтословенске  Народие  банке. 

VII 
За случај дефинитивног истека овога спора- 

разума уговара се следеис: 
AKO салдо na дан преСтанка клиринга код 

Швајцарске Народпе банке буде у корист југо- 
словепСких поверилаца онда Ке његрва ликвидаци- 
ja бити спровсдеиа у смислу т. 3 одељка 2 и 3. 
AKO пак салдо тога дана код Југословепскс Народ- 
не банке буде у корист швајцарскпх поверплаца, 
оида се мора противвредноСт југословенске робс 
увезепс у Швајцарску уплаћппатп код Швајцар- 
ске Народне банке све дотле, док сс швајцарско 
потражпваљс ис изравма према чл. II, тач. 2. и чл. 
III, тач. 2. 

2. Обе Иародие баике донеКе потребис про- 
писе o спрово1)ељу. 

VIII. 
1. Овај споразум ступа на снагу na даи 10. 

маја 1932 год. u важн за сада за четири месеца 
С^кој 'држави Уговорнпца придада 4'па даи 10 
јавгуста 1032 год. право да na месец даиа откаже 

овај споразум. Ако ниједна држава Уговорпицп 
не учини употрсбу од овога права споразум he 
иажитп и даље за no четпрп месеца. 

Цирих; 27 априла 1932 год. 
Мнл.  Париводић, с.  р. 

Хуфтсгер, с. р. 
Шнорф, с. р. 
Вили,   с.   р. 

Краљевско Посланство 
Лугославије 
пов, Бр. 129 

ВЕРБАЛНА   НОТА 
Краљевско посланство Југославије има част 

доставитп до зпања Федералном Департмапу Ha- 
родне прпвреде да je његова Влада одобрпла спо- 
разум закл>учеп 27 anpn/ia у Цириху ради регу- 
лисања Гхлаћања која потичу из трговине робом 
између Швајцарске и ЈугоСлавије. 

Краљевско поСлапство користи сс овом при- 
ликом да обнови Федералном Департману Наро- 
дне привреде уверење o п>сговом впсоком пошто- 
вању. 

у Берну,  6  маја  1932 гол. 
(М.  П.) 

Федсралпом Департмаиу Народне прнврсде 
У Берну. 

Фелерални Департмани 
Наролие Поипреле 

VI. 

ВЕРБАЛНД   НОТА 
Федералпп Департман Народне привреде имао 

je част npiiMiiTii л.убазпу Вербалну поту Пои. 
15р. 129 од б маја 1932 Године којом je Крал.0пско 
послапстпо Југославије изволело учинити му ово 
саопштење: 

„Краљевско послапство Југославије пма част 
доставити до знања Федералном Департману На- 
родпе прпврсде да je његова Влада одобрила спо- 
разум закључен 27 априла 1932 годипе у Цириху 
ради регулисања ^лаћања која потичу из трговппс 
робом 113ме1)У Шиајцарске n ЈугоСлавпје". 

Федерални Департман Народпе привреде, за- 
хваљујући Краљевском поСланству Југославије na 
тој пзјавп, пма част доСтавнтн му до знања да 
je Федералпп Савет, у својој Седници од 4 маја 
такође одобрпо папред поменути споразум. 

Федерални Департман Народне привреде мо- 
ли  Краљсвско  поСлапство  Југославпје  да   изволп 
прпмптп уверење O 11,еговом високом поштоваљу. 

у Берну 6 маја 1932 годппе. 
(М. П. ) 
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Краљевском Посланству Југославије 
У Бсриу. 

§ 2. 
Овај Закоп ступа у жпвот кад ra Краљ пот- 

пише и кад сс обиародујс у Службеним новинама, 
a обавсзпу  силу  добија,  као  што je  предвиђсио 
у члаиу 8 помснутог Споразума. 

у Београду, 11 јуна 1932 године 
П-претседпик 

Народне скупштине, 
Др. Хасапбеговић, с. р. 

(М. П.) 
Секретар, 

Анте Ковач, с. р. 

Народна  Скупштина 
Краљевине Лугославије 

Бр. 8233. 
11. VI 1932  год. 
у Београду 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 
Част мп je известити Вас, да je Народиа скуп- 

штипа na свом 47 редовном састанку, олржапом 
11 јуиа 1932. године у Београду, копачпо усвојила 
Предлог Закона o споразуму o Кларпнгу између 
Краљевине Југославаје u РсПуб.шкс Аустрије под- 
нет joj од стране Министра иностраних послова 
и Миппстра трговиис и индустрије na оспови овла- 
шћења датог им Указом Њ. В. Краља од 27. ап- 
рила 1932. године. 

ИзвсштавајуКи Вас o предњем мени je част, 
Господипс Претседниче, на основи члана 64. Ус- 
тава п члаиа 66. Закона o пословиом реду у На- 
родној скупштини, доставити Вам дефииитиваи 
текст овога законскрг предлога онако, како га je 
Народпа скупштииа усвојила, као и оригииал Ука- 
за o овлашћењу за подношење Народиом прет- 
ставништву иом. закоиског предлога, — с молбом 
na дал.и поступак. 

Овај закоиски предлог претресаи je у Народ- 
noj скупштини no редовном поступку. 

Изволите примити, Господине Претседничси 
овом приликом уверс11)С n мом особитом пошто 
вању. 

П. Претседиик 
Народие скупштипе 
Др. Хасапбсговић, с. р. 

Господину 
ДР. АНТИ ПАВЕЛИЋУ 
Претседпику сената 

Београд 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевипе Југославијс 

Сазваиа Указом од 23. септембра 1931. године 
у вапредап сазив за 7 децембар  1931. године na 

свом 47 редовпом састапку, одржаиом 11 јупа 1932 
годппе у Београду, решила je: 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

Споразуму o клирипгу између Краљевипс Лу- 
гославијс  n   Републпке  Аустрпје,   закљученом   у 
Бечу, 20 априлч 1932 годипе који гласн: 

§ L 
Одобрава се п добпја законску спагу Споразум 

o клирингу између Краљевиие Југославнје и  Рс- 
публике  Аустрије,  закључеп  у  Бечу,  20  апрнла 
1932 године,  којп у орпгппалу и  преводу гласи: 

Прилог 
1. 

Савезиа влада Аустрпјске Републике и влада 
Краљсвппе  Југославије  закључиле  су  o  будућем 
perj'.m.caib'   цлаћања из аустрпјско-југословенског 
робпог промета следеКп споразум: 

2. 
Обављаљс плаћања из дуговаша и потражи- 

вања која су настала из узајамног робпог промста 
npc ступапи! na спагу овог споразума, или која he 
у будуће настатн, врши сс под рсзервом одредаба 
тач. 3 и 4 путем клиринга преко Аустријске na- 
родпе бапке и Народпе банке Краљевипе Југосла- 
впјс na следећи начин: 

Југословспски дужници пмају уплаКпватп eno- 
je дуговашс аустријским повериоцима полагањем 
дужпе суме у динарима na јсдаи збирни рачун, 
којп се води код Народпе бапке Краљевине Југо- 
славије за Аустрнјску пародпу банку", n који прима 
поједипе уплате у корист аустријскпх поверилаца. 
Ha палогап начин има аустријски дужник своје 
дугованЈе југословепском поверпоцу уплаћивати no- 
лагањем дужпе суме у шилинзима na јсдап збир- 
nn рачун којп се води код Аустрпјске народпе бан- 
ке за Народпу бапку Крал^евппе Југославије н који 
прима поједине уплате у корист југословепских 
продаваца. 

Дуговап^а n потражпвања у првој алинеји ове 
тачке озпачепе врсте, која гласе на друге валуте 
ociiM na шилипге илп дипаре n која су пастала по- 
сле 20 јапуара 1932 годипе, имају се од пословпих 
странака споразумно претворпти у шилинге или 
дипаре. 

Таква дуговања И потраживања која су na- 
стала пре 20 јапуара 1932 годипе имају се такође 
регулисати путем клирипга на начин који je био 
iipe/uiiiljcn споразумом од 16 јаиуара 1932 године 
(тач. 5-8). 

Аустријска пародпа банка н Народна банка 
Краљевине Југославије обавсштавају се међусобпо 
o еваком извршеиом полагању, с молбом да се до- 
тични поверилац исплати нз збпрпог рачуна узи- 
мајући sa базу овим уговорспе рбрачунске курсе- 
ве, којн одговарају заокругљеппм валутппм iiapn- 
тетнма: шилипга 100 равпо динара 798,947 и дп- 
нара 100 равпо шилинга 12,516. Поверилац има 
право захтевати исплату припадајућих му изнрса, 
тј. нзпршеље палога за нсплату само у толпко, у 
колико дотичнн збирни рачуи показује потражи- 
ваље; ипаче исплата he му сс извршпти тек no 
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ПрИЈвму  пових уплата  и  то  хроиолошким   рсдом 
датих налога за исплату. 

3. 
Изиоси у шилинзима који су положепи на 

клириншки рачун Југословепске Народпс банкекод 
Аустријске народне банке пре 20 априла 1932 го- 
днне, a па имс куповпе цсис за југословспску робу, 
могу сс у споразуму између обсју пословних стра- 
нака и са зиањем обсју пародиих бапака ставити 
rta расположсњс за измирење нових нзвоза ауст- 
ријске робс, пако би послови који чине базу тих 
износа бпли закл.учепи између пових пословпих 
страиака. 

AKO би сс уилата одговарајуће врсдпости на 
тај иачип склопљених пових извозпих послова за 
Југославпју код Југословенске пародие баике из- 
вршила у дипарима, ти lic уплаћени износи у дн- 
иарима служити за то, да се југословепски извоз- 
ници — у чију су корист у горњој алипсји по- 
мепути изпоси у шилинзима у својс врсме по- 
ложени - измире оДмах ван хронолошког рада 
у колпко уилата код Југословепскс пародпс бапкс 
na оспову новог посла пружа покриће. 

За спровођење тих послова имају се у одго- 
варајућем смислу применити одрсдбс чл. 4. 

У колпко na основу куповних и продајних по- 
слова iiocTojn могућност обрачунавања између ау- 
стријских извозника и југословенских увозника с 
једне стране, a југословспскпх извозника и ауст- 
ријских увозпика с друге стране, може се вршити 
директан обрачун између појединих прсловних 
страиака, при чсму сс за сваки случај од обсју 
народних банака пмају тражити одобрења потреб- 
на na оспову постојећих upornica за платсжии сао- 
браћај. 

Аустријски продавац можс бити до даљег оба- 
везаи да јсдап дсо продајне Цене у динарима у- 
ступи Аустријској народној банци у смислу де- 
впзних прописа који важс у Аустрији. 

Изјава Аустријске Мародне банке: да ли жели 
да се служи претходпом одредбом или не, има се 
интересентима дати обавезно приликом тражења 
одобрења npe.aBiiljCMior у првој алинеји овог члана. 

У случају ако би билс наређене измене пари- 
тетских курсева, који чиис базу клириншког об- 
рачуиаваља у смислу чл. 2, уплате у клиринг he 
ca обеју страиа бити обустављсис све дотлс док 
сс ne иостигис споразум o потрсбпим измоиама 
овог споразума, при чему се исплата сума упла- 
1ICIIIIX за времс трајања уговора има вршити још 
no одрсдбама овог споразума. 

Обе владе прсдузсће све мерс да се обостране 
уплатс у клиринг пс бп ни na којп начин ометале. 

обаисзс другс врсте, под претпоставком да тс оба- 
везс гласс na јсдпу од обсју земаљских валута или 
да пословне странке конвертују обавсзс, којс гласе 
na другу мопету, у шилинге или динаре. Обс 
пародпс банке споразумеће се o томе, којс врсте 
обавеза спадају под ову одредбу. 

Изравнање салда који би остао no истеку 
вора оставл.а сс дбцнијем споразуму. 

У случају да се ne постпгпе споразу.м o кз 
нању таквог салда у року од 15 дана no ис 
важења овог споразума, извршиће се израв! 
салда даљим уилатама код новчаничне банке 
држаис у чију корист тај салдо постоји n na m 
предвиђен у тач. 3 овог споразума, 

9. 
Овај споразум ступа на снагу 21 априла 

године n трајс два месеца< Он може бити отк 
15 дана npc истека важења; ако се не откаже, 
вор важи аутоматски даље no мессц дана. 

уго- 

рав- 
геку 
ian>c 
one 

I4IIII 

1932 
азан 
уго- 

Беч 20 априла 1932 год. 

Господине Савезни Канцелару, 
Част ми je ставити до .nian.a Вашој Екселен- 

цији, да je Краљевско-југословенска влада дала 
свој пристанак на споразум o регулпсању плаћања 
из југословенско-аустријског робног промета упри- 
ложеној редакцији, 

Молс!^ Вашу Екселенцију да ми изволитепо- 
тврдити да je Аустријска савезна влада примила 
такође поменути споразум, користим ову прилику 
да Bainoj Екселенцији поновим израз мог најод- 
личнијег поштовања. 

М. Јуришић, с. р. 

Беч 20 априла 1932 год. 

Господине отправниче послова, 
Част MU je ставити Вам до знања да je Ауст- 

рпјска савезна влада дала свој пристанак na спо- 
разум o регулисању плаћања из аустријско-југо- 
словенског робног промета у приложеној редак- 
unjn. 

МолеКп Вас да ми изволите потврдити да je 
Краљевска Југословенска влада примила такођепо- 
иенути споразум, користим ову прилику да Вам, 
Господине отправниче послова, поновим израз мог 
најодличнијег поштовања. 

Буреш, с. р. 

Господину 
М. ЈУРИШИЋУ 

Краљевско-југословепском отправппку послова. 
Веч. 

Југословенски дужници могу ирема својим ау- 
стријским повериоцима путсм клириншког обра- 
чунавања у смислу одредаба тач. 2 регулисати n 

Onaj Закон ступа у живот кад га Крал. пот- 
iininc n кад се обнародује у Службеним новинама, 
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a обавезиу силу добија, као што je то прсдви^сио 
у члану 9 поменутог Споразума. 

11 јуна 1932 грд. 
у Београду. 

П-претссдпик 
Народне скупштипс, 
Др. Хасанбсговн!!, č. p. 

(M. II.) 
Секретар, 

Мчлан Мравље, ć. p. 

11 o t ii p e T c e Д н и к Јован Ллтипармаковић: За 
проучавање ових законских иредлога пзабраћсмо 
na идућрј седници наррчите одборе. Изволите са- 
да, господо, чутп молбе господе сенатора за боло- 
вања. 

Секретар др. Васо Глушац саопштава: 
Сенатор г. Петар Костић моли за пррдужеЊр 

боловања joui за три месеца. 
Ceiia'Top г. Maja ОбрадовиК моли да двомесс- 

'ino боловањс. 
П o т п p с т č с д п и к Јоваи Алтипармакови!!: 

Одобрава ли Сенат тражена боловања? (Одобра- 
ва). Објављујем да je Сенат одобрио тражена 
боловања г, г. сенаторима КоСтићу и Обрадовићу. 

Изволитс чути оставкс на мандат гоСподс се- 
иатора Владимира Митровића и Милутина Пс- 
тровића. 

C е к p е т a p др. Васо Глушац саопштава : 
Сспатор г. Владимир Митровић подиоси остаи- 

ку na сеиаторски мандат за бановпиу Моравску. 
Сснатор r. Мплутин ПетровиК извсштава да 

je Указом Ih. В. Краља именован за претседника 
oiiiiiTiiiic града Београда и да се те дужноСти 
примио, тс с тога подноСи оставку на сенаторски 
мандат за баиовппу дуиавску. 

П отп p ст č с д и и к JoBaii Алтипармаковн!!: 
Ове оставкс гоСподе сеиатора упутиКе се Всрисјш- 
кационом- одбору na даљи законскн поступак. 

Изволите чути извештај o конституиСању Од- 
бора. 

Секретар др. Васо Глушац Саопштава : 
Одбор за проучавање законског предлога te- 

натора г. Ивана Хрјибара и другова o народном 
признању опим часницима иароднс војскс, који су 
1918 године, под вођством геиорала Рудолфа Мај- 
стра, учеСтвовали у ослободилачкпм борбама na 
територији бив. Штајерскс и Корушке, извештава 
да се je конститулсао и изабрао за прстссдпика 
Г. Крсту СмиљаниКа, за потпретседиика г. Ива- 
иа Хрибара И sa сскретара r. Светозара Томића, 
сенаторе. 

Одбор за проучавање предлога резолуције сс- 
натора г. Иваиа Хрибара и другова за одашиљањп 
делегације од 5 члапова Ссната na свесоколски 
слет у Прагу, цзвештава да сс конституисао и иза- 
брао за претседника r. Иваиа Хрибара, за потпрет. 
седника г. др. Владимира Аидрпћа и за секретара 
г. др. Момчнла Ивковића, сенаторе. 

Потпретседиик Јован Алтипармаковић: 
Извештаји o конституиСању ових одбора примају 
се na знање. 

Изволите, господо сепатори, сада чути са- 
општење o визама са рсзервом Главис Коитролс 
које се упућују Сенату na решење од страпе На- 
родпс скупштине. 

Секретар др. Васо Глушац Саопштава : 
Г.  Претседник  Народне  Скупштине  доставља 

Сенату иа решење визе са резервом Главие Кон- 
троле и то: 

1) Ha кредит МинистарСтва пол^опривредеод 
324.766 дппара; 

2) Ha кредит МинистарСтва пољопривредеод 
340.866 динара; 

3) Ha кредпт МинистарСтва пољопривреде од 
2,000.000 дпнара. 

4) Ha   кредпт МинистарСтва   финапсија   од 
86,134.513 дннара; i 

5) Ha   кредит МинистарСтва   финансија   од 
2,000.000 дннара; 

6) Ha кредпт МипистарСтва шума и рудника 
£Д 1,223.009 дннара;     . 

7) Ha иредит MimiicTaptTBa шума и рудиика 
од 3,000.000 динара; 

8) Ha кредит Министаретва правде од 2,520.030 
динара; 

9) Ha кредит МинистарСтва правдеод 2,000 000 
динара; 

10) Ha  кредит  Мипистарства  саобраћаја 
18,500.000 динара; 

11) Ha крсдит  Мииистарства саобраћаја 
4/Ј08.500 динара; 

12)   Ha  кредит  МинистарСтва  иросвете 
300.000 дипара. 

Потп perce дн и к   Јовап     Алтипармаковии: 
Оио he се упутити Фииаисијском одбору na даљи 
поступак no закону. 

молбе, жалбе п резрлуције из 

од 

од 

од 

чутп 

. Васо Глушац Саопштава : 
u  резолуције:  Трговачкс, 

Нзволите 
парода. 

C е к p е т a p др 
Молбе, жалбе n резолуциЈе: i рговачке, im 

дустријске и запатске коморе из Подгорице, Тр- 
говачког удружења из Цеља, Трговачког удру- 
жења из Свилајнца, Новосадске коморс, Трговач- 
ког привредпог удружења из Дубровиика, Сељач- 
ког савеза у Лииовцу, Трговачке коморе из Љуб- 
љаие, Трговачко-индустријске коморе из Скопља, 
Александровачког трговачког удружења, Трговач- 
ке и обртиичке коморе из Сарајева, Удружења 
угостнтеља за срсз и град Скопље, Коморе за 
обрт, трговипу п индустрију у Загрсбу, Трговач- 
ког удружења из Бруса, Банатске трговачко-ин- 
дустријске и запатске коморе у Великом Бечке- 
реку, Удружења трговаца за срез левачки, Удру- 
жења трговаца за срез заглавски, Удружења трго- 
ваца за срез лесковачки, Удружси.а трговаца из 
Великог Градипгга, трговаца вароши Горњег Мила- 
иовца, Удружења трговаца за срез млавски, Удру- 
жен.а гостионичара савске бановине и других удру- 
жсња из Загреба, Удружења тргрваца за срез ора- 
шачки; Главиог радничког савеза Србије; Удруже- 
ња стражарског особља казнених завода из Мари- 
бора; Савсза студената Уннверзитета у Љубљани; 
Банатске трговачко-индустријске и занатске коморе 
у Вел. Бечкереку; Заједнице дома и школе из Kap- 
ловца; Општипе Павинопољске; Јосипа Бучара; 
Удружења трговаца за срсз косанички; Савезахр- 
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ватских обртипка; млинара из срезова: Винковци, 
Шид и Сремска Митровица; Друштва кућевла- 
сника у Сплиту; Одбора власника старих зграда 
у Сплиту; Збора стручних оргапизација из Цеља; 
С.тручие оргаиизације државиих н приватних па- 
мештеника из ЈБубљане, др. Марка Гојака, стено- 
графа; Јосипа Медура, Вукала Милатовића, идруг. 
Иве Висковића, Адолфа Рабића, Глигорија Шо- 
тића, Оиштипе Мислиња, Мате Прскала, раднич- 
ких и мопоиолскнх намештспика државиих мопо- 
пола; Савсза хотелско-каваиарскнх и ресторатер- 
скнх памсштеинка из Сарајева; Трговачко-ииду- 
стријске коморс из Скопља, Учнтељског удруже- 
ља среза андријевачког, ЈБубице Барловац и друге. 

Потпретсе дп и к Јовам Алтнпармаковић' 
Све ове молбе, жалбе и резолуције упутиКе сс 
Одбору за молбе и жалбе na даљи рад. 

Прслазимо, господо сепатори, na диевпи ред. 
Ha дпсвиом je рсду утврђивање диевног реда за 
идући састанак Сената. Прсдлажсм овај диевии 
ред: 

1) Избор Одбора за проучавањс закопског 
предлога o конвенцијама и споразумима o рсжпму 
вода, закључспим између наше Краљевине и Кра- 
љевиис Румуиијс. 

2) Избор Одбора за проучавање законских 
прсдлога o споразуму o клирингу 11змс1)у name 
Краљсвиис и Рспубликс Аустрије п иаше Краљс- 
внпе и Швајцарске Конфедерације. 

Прима ли Ссиат овај дневни рсд? (Прима). 
Објављујсм да je примљси. 

Са пристапком Сената, закључујем данашњу 
ЈСедницу, a лругу заказујем за сутра, у 11 часова 
upe подие, с утврђеним дпевпим редом. 

— Сединца je закључена у 11.35 часова. 


