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Предлог ЗаЈсона 

Уговору o социјалном осигурању између Кра 
љевине Југославије и Републике Аустрпјс, закљу- 
чепом и iiOTiincaiioM у Всчу, 21 јула 1931 годниекао 
ио Протоколима, који чиис саставнидео поменутог 

Уговора, који гласи: 

§  1 
Одобрава сс и добнја закомску сиагу Уговор o 

социјалном осигурању између Краљевине Југосла- 
није и Рспубликс Аустријс, закључси и потписан 
у Бечу, 21 јула 1931 године, као и Протоколи који 
чиие саставни дсо помепутог Уговора чији текстови 
на српско-хрватском и нсмачком језику гласе; 

УГОВОР 
ИЗМЕЂУ  КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕИРЕПУ- 
БЛИКЕ  АУСТРИЈЕ  O   СОЦИЈАЛНОМ   ОСИГУ- 

РАЊУ 
Њсгово Величанство Краљ Југослаиије и Са- 

всзпи Претседник Републике Аустрије споразумсли 
су сс, да уговором урсде међусобне одиосс иа по- 
л.у социјалног осигураша. У том су циљу имено- 
вали за "пуномоћнике: 

Његово Величанство Краљ Југославаје: 
Господнна Д-ра Г. Б. Анђелиновића, иародпог 

посланика и  пупомоКпог Министра у  Републици 
Аустрпји и 

Господипа Д-ра Марка ТујковиКа, саветника 
Мипистарства социјалне политикс и пародпог зд- 
равља, 

Савезна Прегседнпк Рспуб.шке Аустријс: 

Господипа Д-ра Јохаиа Шобера, вицеканцелара 
Господина Д-ра Робс1)та Ксрбера, савстипка 

Савезпог Министарства социјалне Управе, 
који су сс, по измепи њихових попумоКија, иа- 
ђених у доброј и исправпој форми, споразумели 
o слсдеКем: 

A. ОПШТИ ПРОПИСИ 
Члан 1. Овај сс одговор односи na: 
1. — осигураље за случај болести радиика 

(укључиво пољоприврсдиих) и намештеника; 

2.   осигурање за случај 
(укључиво пол>опривредних) и 

nccpehe радпика 
намештеника; 

3. 
4 

гајиа; 

— осигурање за случај изнемоглости; 
iiciicnoiio осигурање код братинских бла- 

5. -    пензионо осигурање намештеника. 
■Vpeljcii.a југословепских државних саобраћај- 

них устапова за оснгурањс у болссти и несрећи, 
као и пспсиопи фопд особља „Речне пловидбе 
Краљевине Југославије" важе iii)ii томе као уста- 
иовс социјалног осигурања у смислу непосредно 
onoj устаиовп, која je надлежна за решавање o 
правиом средству. 

Члан 7. 1) Консуларни заступници обеју др- 
жава уговорница сматрају се за овлашКсис, да 
заступају радпикс одиосно намештспике државља- 
ис своје државе, код свих завода, власти и судова 
социјалног осигурања друге државе; Omi имају у 
нстом обиму као и сама заиитересовапа лица пра- 
вс) увида u расправс. 

2) Алинеја 1 важи и за она лица којима je 
једна од држава уговорпица посебице поверила 
заштиту исељеника a која су као таква пријављена 
iiajBiuiioj административној власти друге државе. 

Члап 8. 1) Преставке, које држављани једне 
од обсју држава уговорпица упуКују заводима, ила- 
стима и судовима социјалиог рсигурања другс др- 
жавс, пс могу сс одбацити из разлога што су 
писане на језику прве државе. 

2) Дописи завода, власти и судова срцијалног 
осигурања једне од држава уговорпица, који би 
бпли упућени држављанима другс државе, биће 
писапи иа званичном језику прве државе. Превод 
na зваиичном јсзику прве државе. Превод na зва- 
ничном језику другс државе треба прикључитн 
у oiiiiM случајсвима кал сс ради o одлукама a 
прстставка нијс namicana na званичном језику прве 
државс. Иначе треба no могућству прикључити 
преводе оних дописа који сс шаљу у иностранство 
друге државе. 

Члаи 9. Проппсп o ослобођењу или олакшп- 
цама у поглсду такса илн правих пристојби, који 
постоје у једној од држава уговорппца за спрово- 
ђењс сопствспог социјалпог осигурања, важе na 
исти начин и код cnpoBoljCiba социјалног осигура- 
ii>a друге државс. 
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B. ПОСЕБНИ ПРОПИСИ 

1. ОСИГУРАЊП ЗА СЛУЧАЈ БОЛЕСТИ 

Члан 10. (1) Боравак у пограипчиој зопп другс 
државс ne важи као боравак у ииострапству у по- 
глсду пружања даваља из осигурања за случај 
болестп и права na добровољпо оспгураље у бо- 
лести. Kao погранична зона важе подручја која 
су одређена у споразуму o регулисашу погранпч- 
иог cao6paIiaja (прилог Е. Трговачком уговору из- 
ме1)у Краљевипе Југославије и Рспублике Аустрије 
од 3 септембра 1925) или која hc у будуКе бити 
одређена, ако сс измени тај споразум. 

2) AKO осигурапо лнцс оболи у другој држави 
уговорпици изван пограничне зоис (алинеја 1), 
има право на примања из осчгурања за случај 
болссти, које му припадају од њсговог осигурава- 
jyhcr завода, све док се због њсговог стања здрав- 
л>а пс може вратнтп na подручјс државс у којој 
има његов осигуравајући завод својс ссдиште. Прс- 
пуштспо je домаћем закоподавству да одреди да 
ли lie осигуравајући завод пружати давања пепо- 
средио плп привремено преко послодавца. 

Члаи 11. 1) У случају боравка у пограпичио.ј 
зопп осигуравајући завод, који треба да пружа да- 
Baiba, можс пх пружати или сам или замолитп 
који завод болесиичког осигураља друге државе 
уговориице, да on пружа та давања; у једпом и 
у другом случају постоји право иабављања лекова 
у лскарпама пограничне зоне no прописима који 
важе за до.маће заводе за осигурање у болести; у 
првом случају лекарне hc обрачупатп путем one 
тсрпторпјалпс благајпе која je падлежпа за седи- 
ште лекарне. 

2) AKO обавезпп осигуравајући завод пружа 
noMoh у пограпичпој зони сам, љсгови opranu има- 
ју право да врше функције контроле у погранич- 
noj зопп. ОсигураваЈући завод обавезан je да над- 
лежној политичкој власти предложп na захтев у 
свако доба сппсак тих коптролппх oprana. Ta no- 
литнчка власт може чинити приговорс против по- 
јединих лица уз павод разлога; o таквим прпгово- 
рима водиће се рачуна. 

3) AKO обавезапи осигуравајући завод замоли 
којп завод sa оспгураљс у болести друге државе да 
пружа даваи.а у пограппчпој зопи, овај треба да 
пружа та давања према прописима који важе за 
завод којп га je замолио. Замол^пом заводу na- 
кнадиће се стварпо учињени трошкови; за накнаду 
давања у napami важе one прпстојбе које има да 
примењује замољени завод за своје сопствепс о- 
сигуранике, Друга алинеја члана 5 важи апалогпо. 
Заинтересовани заводи могу склопити o томе по- 
ближс споразуме. 

4) Обострапп осигуравајући заводи могускло- 
пити споразуме no прппцштма алппеје 3 n за one 
случајеве, у којпма су обавезни да пружају даваља 
у крајевима друге државе уговорппце ван norpa- 
ничне зоие. 

Члан 12. Лавпа болиица једпе од држава уго- 
ворница може осигурано лпце друге дрлашс, које 
je оболсло na теригорпјп прве, примити у опскр- 
бу na, терет његовог осигуравајућег завода само 
онда ако je завод одредио да се прими или ако 
болесниково стање ne дозвољава да сс одбпје. 
У првом случају осигуравајући завод сиосике оп- 

скрбне трошкове у толико, у колпко je пристао на 
болпичко лечење. У другом случају болпица има 
право na опскрбпе трошкове no пајппжпм опсрб- 
ном разреду само за време, док je болесник иеспо- 
собап за npenoc n док nnje псцрппо право na хра- 
парппу. Кад болесник буде способап за npenoc, 
право na накнаду опскрбних трошкова постоји, 
ако je осигуравајући завод у року од 8 дана изве- 
штен o примању у болппцу и то за вреие, док je 
болппчко лсчсше потрсбпо a пајдуже до истека 
рока од 8 дапа, од када je стигла одредба осигу- 
равајућег завода која друкчије наређује; дужност 
iLialiaiba престајс свакако са престанком правапа 
хранарину, ako je доказапо да je осигуравајући 
завод јавио болпицп престанак тог права у року 
од 3 дапа, од како ra je болппца известила o npn- 
мању болеспика. 

Члап 13. 1) Времс осигуравања у болести, за 
коју су плаКспп n])nnocn или које je проведепо 
после извршепе пријаве (после зваппчпог установ- 
љења обавсзе осигурања) у једпој од држава уго- 
ворница, узима се у обзир, у погледу права na 
примања из тог осигурања, "њиховог трајања и 
висине, као n права na добровољпо осигурап.е 
у болестп, у другој државп уговорппцп na псти 
начин као да je под иначе једнаким приликама 
проведепо у тој држави. 

2) AKO би пмало оспгурапо лпце у исто време 
право na примања na оспову једпог још постојсћсг 
осигурања и једног престалог осигурања или из 
двеју престалих осигурања a од завода обеју др- 
жава, добиће примања само од оног завода, код 
којсг je то лпцс још обавезпо оснгура1ве или код 
којег je обавеза каспије престала. 

3) Право na доброволлш осигурање у болестп 
мпрује за време док je лпце запослепо na терито- 
pnjn друге државе уговорппце у послу, којп ra 
обавезујс na осигурање у болестп. 

11.   РЕНТНА  ОСИГУРАЊА 
A) ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члап 11. 1) Боравак na тсрпторпјп другс др- 
жаве уговорппце a, ca претходним прпстапком о- 
сигуравајућег завода, ни боравак у трећој држави 
ne сматра се као боравак у ппострапству, кад су 
у пптаљу примања из рентних осигурања (члап 
1, тачка 2 до 5) и евентуални додатци истима, ако 
уживалац припада једној од држава уговорница. 

2) Једпако поступаље ne протеже се na npii- 
мепу §§ 126, алппеја 1, бр. 3; 127, алинеја 1, бр. 
3 n 4 и алппеја 2, слово б) као n § 128 аустрпј- 
ског Закопа o осигурању намештеника и § 252 
аустријског закона o радничком оспгуранЈу n § 
238 аустрпјског закопа o осигурању пољопрпврсд- 
иих радника. Но југословепскп држављани могу 
у року од 6 месеци после ступања иа снагу овог 
уговора тражити да пм се урачуна време иоме- 
нуто у паведеппм прогшсима аустријског закопа 
o осигурању намештеника под условима, којива- 
же за аустрпјске држављапе, ако доплате за сваки 
месец, који им се урачупава као пун, 8o/o, за сваки 
којп им се урачуиава у иола, 4% a за сваки месец 
који нм се урачунава са једном трећипом, 8—3% 
од npuuociie оспове у времепу дОЈЦГпа заједпо са 
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6o/o камата рачунатим од онога мсссца, за који 
се тражн урачуиавањс. Осигуравајући завод може 
дозволити плаћање докупнине 11ајду>1<с до Згодине. 

3) У колико примање рентних давања зависи, 
no закоппма јсдис од обеју држава, n за љсзиис 
држављапс кад боравс у ипострапству, од испу- 
љења извесних прописа издатих реда ради, важс 
овп прописп п за држављаис другс државс уго- 
вбрнице. 

4) Свако лице којс тражп примање из рсптпог 
ocHrypaiba једне од држава уговорница, трсба да 
саопштп осигуравајућем заводу, која примања из 
рептних осигурања друге државе ужива илитражи. 

5) AKO постоји праио na ренту само пз осигу- 
рања у јсдиој држави a уживалац има свој рс- 
доваи боравак иа подручју друге државс, може 
му сс рента, ако ис достиже месечно износ од 
40 дииара или 5 шилиига, иа његов захтсв отку- 
пити троструким годишњим пзиосом рситс; рснтс, 
која пзиосс мањс од 120 динара или 15 шилинга мс- 
сечно, могу се исплаћивати у роковима дужим од 
месец даиа. 

6) ОСИГУРАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ НЕСРЕЋЕ 
Члап 15. Послодавцима сс пс могу прописи- 

ватп Bclui iipimocii за ociirypaibC за случај nccpciic 
с разлога mro сс седшите шнховог посла налази 
иа територији другс државе уговорнице. 

Члаи 16. Прописи члаиа 11 важе п за лсчсље 
проузроковапо несрећом у послу. 

Члап 17. У осигурању за случај пссрсКс треба 
код израчунавања годишње обезбеђење зараде, од 
које се одмсрава рсита узсти у обзир u зараду 
у времспу, у коме je лице било осигураио у другој 
држави уговорпици, ако je то за осигурано лице 
повољиијс. 

в) niil-ICHOHO ОСИГУРАЊЕ МАМНтИгНИКА 
Члап 18. 1) Између југословеиског и ауетриј- 

ског пеисиопог осигурања намештеника успоставља 
се однос узајамности (рсциироцитста). 

2) AKO су за пеко осигургшо лице npiiiiocn 
плаћени и за југословенско н за аустријско оснгу- 
рање, тако се npiiiiociio врсме (сфективио npnno- 
сно време) сабире у цпљу чувања очекиваиих пра- 
ва, у циљу пспуљења времена чекања као и у циљу 
права na добровољпо осигурање; са овим ефектив- 
инм iipiiiiocniiM времсиом сваке др>1*авс пзједпачује 
сс и свако друго време, ако и у колико има, према 
ibciiOM закоиодавству, дејства у помеиутим прав- 
цима. У колико je за право na староспу реиту 
iipomican посебап број посебних месеци, iipniiociio 
сс време такође сабире. Ако сс времспа у обема 
државама  поклапају,  рачунају  се  само једаппут. 

3) Bpeiue болести, које сс има према закоиским 
прописима једне од држава уговорница рачуиати 
као накнадно време припоса, као и време за којс 
се у једпој држави плаћа пристојба за чуваи.с 
права, чува очекпвапа права и у другој држави. 
Уживаље ренте за изиемоглост или старост у јед- 
ној од држава уговориица, важи као пакиадпо 
време за чуваље очекивамнх права и у другој др- 
жави. Остала падокпада времеиа рачунаће оспгу- 

равајући  заводи  свакс државс уговорпице  према 
свом унутрашњем закоиодавству. 

4) Кад иаступи осигурани стечај, осигурава- 
јуКи завод обсју држава уговорпица пружиће оиу 
реиту, на коју осигураио лице има право no дома- 
iiiiM прописима, водсКи рачупа o алинејама 2 п 3, 
овога члапа. Али при томе пла"ћаће од пуне осиов- 
пс ренте као и од таквих давања и додатака дава- 
и.има чији изиос ne зависи од стечеиог iipimociior 
времена, само onaj дсо, који одговара сразмери 
између ефективног приносног времена у дотичној 
држави (алинеја 2} и укупног ефективног припо- 
спог времена у обема државама; у случају кад 
обавеза осигуравајућег завода друге државе на- 
ступп само због урачунавања изједначеног вре- 
мена (алинеја 2), npn том рачуна, ефективном 
приносном времепу додаје се и изједначено времс. 
Сма1вењс непе наступити, ако лице у једној од 
држава уговорппца mije стекао урачунљивог вре- 
мепа Binnc од двапаест мссеци; у том случају 
ne постоји пикакво право прсма осигуравајућем 

^заводу те држаие. 
Члан 19. Члан 18 важи аиалогио и за враћање 

iipinioca, за помоћ за опрему, као и за једнократну 
отправпипу; но за отправпииу последња реченица 
ne важп. 

Члап 20. AKO je укупно давање, израчунато 
no поописнма члана 81. мање него што би било 
давап.е, na које би лице имало право у једпој од 
обеју држава уговорппца само no проппспма те 
државс a основу npnnocnor времена прбведеног у 
тој држави рсигуравајући завод te државе пови- 
cniie давање ,које пада на његов терет, за толико 
колпко износи ова разлпка; npn упоређењутреба 
noliii од рслације злата обсју валута. Код тога све 
породичнс репте за једпог осигураника рачунају се 
као једпо давање. Ако има оспгурапо лице у једној 
државп право na плаћање капитала, у другој др- 
жави na плаћање ренте ради упоређења прерачу- 
наће се плаКања из осигурања у другој држави, 
no принципима технике осигураља, у плаћање one 
врсте која му припада из сопственог осигурања. 

Члан 21. AKO, no прописима једне оД држава 
уговорница, треба ренту смањи^и или обуставити 
обзиром^на другу коју ренту, треба страну ренту 
сматратп као да je домаћа. Највише администра- 
TiiBiie власти ,ioiielie поближе прописе 6 провођењу 
ове одредбе. 

Члап 22. Осигуравајући заводи обеју држава 
уговорппца установиће сами давања, која имају 
пружати, и издаће o томе писмено решење. Одгова- 
рајуКем заводу друге државе треба претходно дати 
прилику да се изјаспп, ако су npiiiiocn плаћени 
осигуравајућим заводима у обема државама. 

Члап 23. AKO je осигуравајући завод установио 
пеко даваљс, a да mije водио пуног рачуна o npo- 
писима овог уговора, треба давање наново одредити 
na оспову nponiica овог уговора n онда, ако су 
условп за давате испуњени веп самим приносним 
врсмеиом у сопственој држави. Ранија одлука но- 
вом одредбом ступа ван cnare. Исто вреди, ако je 
иастала промена у околностима које су, no про.гш- 
овог уговора, од важпосш за установљење давања. 

Члап 24. Осигуравајући заводи рбеју држава 
могу сс споразуметп o томе да само једап завод 
исплаћује у целости текућа плаћаша, која треба 



IV 

плаћати na оспову горњих прописа; други завод 
накнађиваће му онда редошш onaj део плаћања 
који пада na његов тсрст. 

Члан 25. 1) У колико нско запаслењс искљу- 
чујс, спрсчава или ограничује право па уживање, 
пзиос нли даљие уживање TCKyliii или једнократннх 
плаћања из пенспоног осигурања, запослењс које 
сс Bpiini у другој држави уговорппци изједначено 
je ca запослењем у домаћој држави, 

2) AKO су, протпвпо пропису алинеје 1, вра- 
ћени прппоси, враћање остаје правоважно. 

Члаи 2G. Кад сс примсњују прописи члаиова 
18 до 25. рачуна сс као основна рента пспсиоиог 
фонда ,,Pe4iic пловидбе Краљевивс Југославије" 
30o/o и као годишње повећање у првих 10 година 
2о/о пенсиоиог осноиа. 

Г) ПЕНеИОНО ОСИГУРАЊЕКОДБРИТАНСКИХ 
БЛАГАЈНА 

Члап 27. Прописи члаиопа 15 до 25 важс ана- 
логио и у односу између југословснског и аустриј- 
ског пенсионог осигурања код братинских благајна 
с тпм, да постоји праио na примање само оида, ако 
je збир квоцијената који се добије у свакој земљи, 
кала сс уоачунљиво времс ппппоса у земљи подсли 
са поописаним врсмспом чекања, једнак или већи 
од јединипс; ако имају осигуравајући заводи јсднс 
државе, који долазс у обзир, ripomicano разпо врс- 
ме чскап>а, иажи врсмс чекања оиог закона, који 
je последњи бпо надлежан. Kao основни износ ју- 
гословенског пеисионог ociirypaiBa код британских 
благајпа узима сс 8o/o урапчунљиве зарадс и као 
годишње повећање у времепу чекања 2,4 "/о исте. 

Л)  ПЕНСИОНО ОСИГУРАЊЕ ИАМЕШТЕНИКА 
И ПЕНСИОНО ОСИГУРАЊЕ КОД 

БРИТАНСКИХ БЛАГАЈНИ 
Члаи 28. Прогшси члан 27 важи аналогно и у 

односу између југословенског (аустријског) псн- 
cnniinr осигурања намештеника и аустријског (ју- 
гословспског) пспзпопог осигурања код бритапскпх 
благајиа; ппак постоји право na рсдовпа давања 
пспзиопог осигурања намештеника једино оида кад 
би то прано постојало, под ипаче једнаким усло- 
вима, и у случају истоврспог ирслаза осигурања у 
самој земљп. 

В.   ЗАБРШНИ  ПРОПИСИ 
Члан 29. Највиша административна власт сваке 

лржавс донеће, v колико за њено подручје буде 
потребно, одпсдбс ради извршења овог уговора 
самостално. Овако донете одрсдбс саопштаваће сс 
највишој административној власти друге државс 
уговорнице. 

Члаи 30. Највишс административне властп обе- 
ју држава уговормпца споразумсНс сс o томе, na 
који hc сс пачии обављати, што простпје и са што 
мање трошкова доставе и исплатс при спрово1јС11>у 
соиијалпог осигурања са територије јсдис државе 
na TcpiiTopnjn другс државс уговорппцс. 

Члан 31. Највпшс административне властп обе- 
ју држава уговорппца овлашћују сс, да могу мс- 

ђусобпим споразумом допупити или мењатп про- 
писе дела Б. овог уговора; једнако сс овлашћују да 
могу ,чим буде ппвалндпо ociirypaii>c спровсдепо 
у обема државама, узајампост na оспову принципа, 
установљених у дслу Б. овог уговора споразумно 
одредити n у одпосу инвалидних осигурања обеју 
држаиа као n у одпосу између инвалидног оспгу- 
рања јсдпе државе и пенсионог осигурања наме- 
штеника друге државе. 

Члап 32. Осигуравајући заводи обоју држава 
трсба no могујшостп да сс мсђусобпо обавсштавају, 
кад сазнају да je пско осигурано лице прспело 
свој боравак са територије једпс државс уговор- 
иицс na територију друге. Осигуравајући заводи 
могу сс o томс поблпжс споразумети. 

Члан 33. 1) O споровима, који би настали из- 
међу завода илп властн соцпјалпог осигурања јсдпс 
државс и завода или власти социјалпог осигурања 
другс државе око тумачсп.а п примене прописа 
овог уговора, решавању највише административне 
власти  обсју држава  уговорпица  споразумно. 

2) Одлуке ,којс hc иајвишс административне 
власти обсју држава уговорница у смислу прописа 
алинеја 1 заједнички донети, коначне су и обавезне 
за надлештва, поменута у алинеји 1, као и за оне 
којп су заинтересовани. Чим сс поведе поступак, 
у смислу овог члана, коД највише административ- 
нс власти јсдпс од држава уговорппца, трсба да 
се прекине сваки поступак, који би био тада у 
току. 

Члан 34. 1) У случају спора no члаиу 33 трсба 
осигуравајући завод, комс je потраживање било 
iiajnpe пријављсио, да пружа примерио приврс- 
мепо'c таран.с, ако постоји и у најН€П0В0Л)НИЈеМ 
случају праио па примање. 

2) AKO осигуравајући завод одбије да пружа 
привремено старање или да не пружа у потрсбпом 
обиму, можс га надзорпа власт у случају жалбс 
присилити да пружа привремено старање и одре- 
дити му изпос давања. У случају спора између 
осигуравајућих завода, који не подлеже истој над- 
зорпој власти, решава административна власт. 

3) Заводп за рсптпа осигурања могу поверити 
спровођење стараи.а заводима за осигурање у бо- 
лести. 

4) Осигуравајући заводи, за који сс коначнр 
установи да je обавсзап, накнадиће учињене из- 
даткс, до Biicniic своје сопствепс обавезе осигура- 
вајућем заводу који je пружао привремено старање. 
Пропис члапа 5, алипеја 2 важи. 

Члан 35. Највиша административна власт у 
смислу овог уговора je за Краљевину Југославју 
Министар социјалне политике и народног здравља, 
за Републику Аустрпју Савезни Министар за со- 
цијалну управу. 

Члан 36. Код спровођења OBOI- уговора, заводи, 
власти и судови социјалног осигурања обеју др- 
жава уговница општиће међу собом непосредно, 

Члаи 37. Овај уговор трсба ратифпковатп. Из- 
мена ратификационих испр&ва извршиће се у Бео- 
граду што пре. 

38. 1) Уговор ступа на снагу, у колико се не 
односп на инваЛидно осигурање, првим даном Me- 
cena који следи no измепп ратификација. У no- 
гледу службеника „Речне пловпдбе Краљевппе Лу- 
гославпјс"  важп уговор и у патраг за времс од 



1 јуиа 1930 до дана његовог ступања na спагу. 
2) У погледу шшалидиог осигурања појединих 

група радника и пољопривредних радника, уго- 
вор ступа na пуну снагу дапом кад буде у ооема 
државама уговорпицама спроведеио ипвалидио рси- 
гурање за дотичне групе. 

3) Од дана, кад буде ступило иа сиагу инва- 
лидио осигурање у једној од држава уговорница до 
дана његовог ступања na снагу у другој држави 
уговориици .важиће само прописи члапова 2 до 5, 
7 и 14 овог уговора; тимс сс ис прсјудицира уре- 
ђењу питања додатака из јавних средстава, o коме 
he сс обс владс поссбпо споразумети, кад буде ин- 
валидно осигурање у једној од држава уговорпнца 
ступило у живот. 

Члап 39. 1) Прописи овог уговора прнмењују 
се, са важношћу од дапа њиховог 1ступан>а na 
снагу, и na осигуране случајсвс који су се раније 
дссили. Лицима, која би била имала право na до- 
бровол>110 продужсње обострапог врсмепа припоса 
постојало у часу, кад je лице престало бити обавез- 
ио na осигурањс, дозвољава сс добровољпо про- 
дужељс осигурања од дапа ступања na спагу овог 
уговора, ако уплатс први iipiinoc, у року од 3 
месеца no ступању уговора na спагу; овакво врсме 
npniioca уважиће се само опда ако оспгурапи слу- 
чај наступа најраније 18 месеци после ступања na 
снагу овог уговора. Код примене nponnca овог 
уговора треба узети у обзпр n време оспгурања 
стсчепо пре њиговог ступања  na  спагу. 

2) За време upe ступања na спагу овог уго- 
вора nehe се вршптп накнада плаћања. У колико су 
до сада ужпваоцп даване ренте, које су всћс 
од рента na које имају прсма овом уговору 
право, прималац није дужан да пх врати. У ко- 
лико су исплаћена једпократпа давања зарачупа- 
Bahc се na рентна дава1ва, која буду доспсвала. 

Члап -10. Свака од обеју држава уговорппца 
може овај уговор отказатп за крај календарске 
годппе са отказним роком од 6 месеци. Отказ се 
може, с пристанком друге државс уговорпјпце, 
ограничАти n na поједине дслове уговора. Обавезс 
из осигураних случајсва којп су сс десили-за вре- 
ме важења уговора морају onu оспгуравајуКи за- 
водп, KOJU су na оспову овог уговора обавсзпп, 
даљс извршити иако je уговор отказап. Очекивана 
права, очувана na оспову прописа овог уговора, 
ne престају због уговора; љихово даље чуваше, за 
време no престанку важности уговора, управљају 
се no домаћем закоподавству дотичпс државе. 

Kao доказ овлаштепицп су ставили na овај 
уговор  своје noTinice. 

Учињепо у Бечу 21 јула 1931 године у два ори- 
гппалпа примерка, и то сваки na српско-хрват- 
ском n na немачком језпку, од којих добија свака 
држава уговорница no јсдап примерак. Српско-хр- 
ватски n немачки текст сагласни су no садржини 
и пмају подјсдпаку важпост. 

У Бсчу, 21 јула 1931. 

ДОПУНСКИ ПРОТОКОЛ 
Обе he сс Владе обратити Владп Немачке др- 

жаве у смислу закључепнх протокола уз обострапе 
уговоре са Нсмачком државом o соцпјалпом оси- 
гурању од 15 децембра 1928 и од 5 фебруара 
1930 да испитају да ли се n na који начин прин- 
ципи узајампостп, утврђепп у закљученим угово- 
рима ,могу n требају прошпрптп у узајамним од- 
носима ових трију држава. Ha даље ne сс обс Вла- 
дс у случају, ако у будуће једпа од њих закључи 
na пољу социјалног оспгурања уговор o узајампо- 
cTii ca којом rpeliOM државом, споразумстп, како he 
се узајамност у пстом смислу проширити и у 
одпосу прсма тој државп. 

У Бсчу, 21 јула 1931. 

Д-р Г. Аранђелинови^ с. р. 
Д-р М. Тујковпи, с. р. 
Д-р Ј. Шобер, с. р. 
Д-р Р. Ксрбср, с. р. 

ЗАВРШНИ ПРОТОКОЛ I 

Обе Владе нзјављују се спрсмшша, да npe- 
узму onaj део терета из осигурања братинских 
благајни друге лржавз уговорппце којп je посто- 
јао na дан 31 дсцембра 1918, a којп je пастао из 
<)nnx осигурања које су na дап 31 дсцембра 
1918, или последњи пут npe тога била заснована 
na основу запослења na њпховој данашњој др- 
жавпој територији. Упутрашљпм прописима свакс 
државе препуштено je да регулишу, које he уста- 
повс n na Koju начин тај тсрет осигураља eno- 
ситп. 

У Бечу, 21 јула 1931. 

Д-р Г.  ЛрапЈЈСлпповпК,  с.   р. 
Д-р М. Тујковп!., с. р. 
Д-р Ј. Шобер, с. р. 
Д-р Р. Кербер, с. р. 

ЗАВРШНИ  ПРОТОКОЛ   11 

Обс Владе пзјављују no споразумнима у TO- 
Me" да he се држављанима друге државе уговор- 
нице у погледу редовних потпора за случај бс- 
спослице поступати као са сопствеппм државља- 
ппма. 

У Бечу,  21   јула   1931  год. 

Р- 

Д-р Г. Аранђелиновић, 
Д-р М. ТујковиК, с. р. 
Д-р Ј. Шобер, с. р. 
Д-р Р. Кербер, с р. 

с   р. 

Д-р Г.   Б.   AnljCJiiinoBiih, 

Д-р М. Тујковпћ, с. р. 
Д-р Ј.  Шобер,  с.   ji. 
Д-р Р.  Кербср,  с .р. 

ЗАВРШНИ ПРОТОКОЛ  111 

Обе  Владе пзјавл.ују се споразумнима да сс 
ii3 nponnca члана 3 алинеје 1  ne могу изводити 
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иикаква   права  на  изузетке  код прммсис  прописа 
o  запослс11>у   страиих   радника. 

У Бечу,  21   јула  1931  год. 

Д-р Г.   Б.   Aiiljc.amioRiih,   с.   р. 
Д-р М. Тујковић, с. р. 
ЈХ-р Ј. Шобер, с. р. 
Д-р Р. Кербер, с .р. 

ИНТЕРНИ   ЗАВРШНИ   ПРОТОКОЛ 

Ради олакшања проведбе друге реченице али- 
иејс 2 члана 8 Владе обсју држава уговорница 
сиоразумелс су сс да hc највиша 'администра- 
тиипа власт или наддештво, које оиа означи, вр- 
uiiiTii преводс дописа упућених државл.анпма сво- 
је државс за one заводе, власти и судове соци- 
јалног осигурања друге државе које тс преводе 
не би моглп самп .извршитп. Ако сс адресат 
дописа иалази на територији замољене највише 
административне власти (од њс озпачсиог дру- 
гог надлештва}, обавиће ова, no изјављеној же- 
л.и, поред превода и доставу дописа. 

У  Бечу,  21   јула   1931   год. 

Д-р Г.   Б.   Анћелиновић,   с.   р. 
Д-р М. Тујковић, с. р. 
Д-р Ј. Шобср,  с.  р. 
Д-р Р. Кербер, с .р. 

§   2 
Ова!  закон   cjjifna   у /кпвот  даиом   обнародо-. 

вања  у  Службспим   новинама,  a  обавезну   силу 
добија,,   пошто   се   испуне   услови 
и 38 поменутог Уговора. 

из   члаиова   37 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

Пројскту   Коивсицијс   o   припудпом   плн   обавез- 
ном раду. 

усвојспом од Општс коиферснцијс Међународне 
ррганизације рада Друштва народа у Жсисви, 
28 јуиа 1930 годнпе, који глаои: 

§1 
Одобрава сс и добпја законску снагу Про- 

јект Конвенције o принудном или обавезном раду 
усвојеи од ОпШте конвенције Међународне ор- 
ганизације рада Друштва народа у Женеви, 28 
јупа 1930 године, чији текст на француском ,јс- 
зику   и   у   иреводу   гласи : 

ПРОЈЕКАТ КОНВЕНЦИЈЕ O ПРИНУДНОМ ИЛИ 
ОБАВЕЗНОМ РАДУ 

Опипа кбнференција Међународне организа- 
■ ције рада Друштва народа. 

Сазваиа од стране Управног савета Међу- 
народног бироа рада у Жеиеви, где сс и саста- 
ла  1930, у своме чстрпасстом заседању. 

Пошто ]с одлучила да се усвојс разии 11ред- 

лози којп сс одиосс na принудни или обавсзпп 
рад, питање обухваћено првом тачком стављеном 
на дневни ред у овом заседању, п 

Поигго je одлучила да ти предлози добију 
облик једнога пројекта међународне конвенције, 
усваја, даиас, 28 јуиа 1930 године (доњи про- 
Јекат Конвенције, које имају ратификовати чла- 
noBii МеЈЈупароднс орпшпзације рада према од- 
редбама XIII дсла Версајског уговора и дсло- 
ва осталнх Уговора o миру, који њему одговарају. 

Члаи 1 
Сваки члап Међународне организације рада 

којп ратификује ову конвенцију обаве^ује се да he 
укицути потребу принудног или обавезног рада у 
свим ihcroBiiM облицима у штб je могућс краћем 
року. 

С. обзиром na ово потпупо укпдање, прпиудии 
пли обавезни рад моћи he се употреблзавати, за 
време прелазног периода, једино за јавис сврхе 
и као изванредна мера под условпма и уз јем- 
ство  којп  су условљепи  члаповпма  који  слсдују. 

По истеку рока од пет година од дана ступања 
na спагу ове Копвепцијс и [фИЛИКОМ извепггаја 
предви^еног v, члану 31, Управни Савет Међу- 
iiai)o;uior бироа рада испитаће могујшост да се 
укппс без новога рока принудни или ■обавезпи 
рад у свима својпм облицима и одлучиће да ли 
има места ставити то питање на дпевии ред Kon- 
ференције. 

Члаи 2 

У смислу ове Конференције, израз „принудни 
или обавезни рад" означаваће сваки рад или ус- 
лугу којп се захтева од једног лица под прет- 
љом ма и које казие n за који се то лицс mije 
понудило драговољно. 

Међутим пзраз „прииудип или обавсзии рад" 
неће обухватати у смислу овс Конвснције: 

а) сваки рад или услугу који сс захтевају 
na оспову закона o обавезпој војпој служби за 
радове чисто војпичког кара1;тера; 

б) сиаки рад ИЛИ услугу који су део пор- 
малних грађанских обавеза грађана земље која 
сама   собом  управља   потпуно   независно; 

в) сваки рад или услугу који се захтевају 
од неког лица као послеДица осудс изречене суд- 
ском одлуком, под условом да се тај рад илн 
услуга изврши под надзором и контролом јавиих 
власти и да речено лице није уступљеио или 
стављено на расположење појединцима, друштви- 
ма или приватпо-правиим лицима; 

г) сваки рад или услуга који се захтевају у 
случајевима BIIIIIC силе, то јест у случајевима 
рата, несрећа или ако прете несреће, као што 
су пожари, поплаве, глад, земљотреси, јакб с- 
пидемиде, и сточне заразс, навале штетних жи- 
вотпња, инсеката или биљних параспта, п tyoii- 
ште све околности које доводс у опаспост или 
прете да доведу у опасиост живот или иормал- 
не услове опстапка целокупнога или једнога дсла 
стаповпииггва; 

д) ciiTiiii сеоски радови, тј. радови којп сс 
изводе у иепосредпу корист заједиице, од II>C- 
IIIIX   члапова,  радови   којп  се,  према  томе,  могу 
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сматрати нормалпим грађанским обавезама, које 
падају na тсрст заједнице, под условом да са- 
мо становништво или његовн претставпмцп има- 
ју право да се нзјаснс o умесности ивих радова. 

Члан   3 

У смислу оис Копвеицпјс израз „надлежне 
властн" означаваие било централне државне власти 
бпло цептралпс ипшс власти заиптсрссовапс те- 
риторије. 

Члап   1 

Надлежне власти неће смети наредити или 
дозволити да се наложи принудни или обавезни 
рад у корист појединаца, друштва или приватно- 
правних лица. 

AKO такав облик припудпог или обавсзног 
рада у корист поједииаца, друштава нли приват- 
но-правних лица, постоји оиога дана кад рати- 
фикација ове Конвенције од једпога члана будс 
регистрована од стране Генералног секретара 
Друштва Народа, овај he члан потпуно мОрати 
укинути речени принудни или обавезни рад од 
дапа када ова Конвенција ступи за њега на снагу, 

Члап  5 
Ниједна концесија дата појединцима, друштви- 

ма илп приватно-правним лицима иеКс смети да 
има за последицу налагање било којег облика при- 
иудиог нли обавезног рада ради производњеили 
сабирака производа које ти појединци, друштва 
или приватно-правна лица употребљавају у сво- 
ју корист или њима тргују. 

AKO концесије које постојс садржавају од- 
рсдбс којс пмају за последицу какав принудни 
или обавезни рад, те he сс одредбе морати уки- 
нути што upe да би сс удовољило прописима 
члапа 1 овс Конвенције. 

Члаи 8 
Одговорпост за сваку одлуку да се прибегне 

прииудпом или обавезпом раду пада na више 
грађанске  власти   заинтересоване   територије. 

Међутим ове власти, моћи he да пренесу на 
више месне власти овлашКеИЈС да палажу принуд- 
im или обавезни рад у слу.чајевима када тај рад 
Hehe имати дејство да сс радници удаљују од свог 
редовпог пребивалишта. Ове власти MOIIII hc та- 
KOIJC да пренесу на мссие врховпе власти за пе- 
риоде и иод условима који hc сс установити у- 
рсдбама предвиђеним у члану 23 ове Конвенци- 
је овлаш11сње, да иаложс принудни или обавезни 
рад за чије Кс сс IISBOIJCIBC радници морати да 
удаље од свог рсдовиог пребивалишта, ако сс 
буде радило o томс, да сс олакша премештање 
чииовпика управе у извршсшу љпхових дужности 
и пренос материјала управе. 

Члаи 9 
Сем суппотпих одпсдаба установљених v чла- 

iiv 10 ове Komiciiunic, свака власт која пма право 
да наложи принудни пли обавсзии пад Hehe смети 
да дозволи да сс прибегне TOM облику рада, ако 
сс иијс претходно уверила: 

а\ Да je услуга или рад, којс сс треба извести 
од непосредног и важног инте^еса за заједјтду 
која je позвапа да га изводи; 

(јј) да се та услуга или рад акт^елно Мли 
.мггио   потпсбпи; 

u) ,да je било нсмогућс да сс пабаии добоо- 
вољна радна снага за извоћење te услугс пли 
рада и порсд тога што су билс iioiiyl)Ciic наднице 
и услови рада у најмању руку рад mi онима, који 
су уобичајени у заинтересованој територији за 
сличне услугс u радове; и 

г) да из рада нли услуге nehe резултпрати прс- 
тсжак тсрст за ca'iaimi.c становништво, с обзп- 
ром na расположииу радну сиагу и на њсгову спо- 
собност. 

Члаи   6 

Чиновкици администрације чак и када буду 
морали потстицати становништво, o којему воде 
бригу да се даду ма na којп облпк рада, ncKe 
смети  да  вршс  na  то  становништво  колективни 
ИЛИ ппдпвпдуалпп прптпсак у циљу да бп ono 
радило за поједппце, друштва или прпватпо-прав- 
na лпца. 

Члан 7 
Старешине које ne врше адмпппстратпвпе 

функције Hehe смети да прибегну принудном или 
обавезном раду. 

Старешипс које вршс адмпппстратпвпс фупк- 
цпје MOIIII he по изричном одобрсњу под условп- 
ма наведеним у члану 10 ове Конвенције, 

Закоппто признате старешине којс ne примају 
адеквантну награду у другим облицима, MohH he 
да сс Kopnele ужпвањсм личних услуга iipoiincno 
уређених с тим да све корисне мер: морају бити 
предузете  ради  спречавања  злоупотреба. 

Члан 10 
Принудни или обавсзпп пад који сс захтева 

као порез и прппудпп плп обавсзпп рад наложен, 
за радоис од jannor иптсрсса, од дтапешина које 
вдпс административне фупкцпје мораће сс посте- 
пено VKHHVTH. 

AKO се очскујуКп то укидање, зат^ажп iipn- 
нудни или обавгзни рад као порез или ако се 
принудни или обавезни рад наложи, од стареши- 
да које иршс административне функције ради из- 
Boljciua радоиа у јавном интересу, заинтересоване 
властп Mopahe сс ПЈретходно уверити: 

а) да je услуга плп рад који сс треба извршити 
од непосредног радног интереса за заједницу ко- 
ја je позвапа да ra врши; 

б) да су та услуга или рад актуелно нли хптпо 
потребнн; 

в) да ii3 тога рада или службе Hehe резулти- 
рати прстежак тсрст за садашњс становништво, 
с обзиром na расположиву радну снагу na његову 
способност да предузме тај рад; 

г) да се ради извођења тога рада ИЛИ услуге 
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радиици nehe морати удаљити од свога обичног 
места стаиоваља; 

л) да lic иввођењем тога рада или службе бити 
уиравл^апо прсма захтевима ncpc, друштвеиогжн- 
вота и пољопривреде. 

Члап  11 

Само способии одрасли мушкарцм, '^ које сс 
може прстпоставити да ппсу млађи од 18 година 
UH старијн од 45 година, моћи he бити подвргну- 
ти прииудном и обавезиом раду. Сем катсгоријс 
рада предвиђене у члану 10 ове Конвенције, мо- 
pahe сс примсњивати следећа orpaiiii4ciba из^лови: 

а) претходна потврда у свим слу.чајевима у 
којимаје то могућс, од лекара o;ipcf)Ciior одупра- 
ве, да заиитсресовапа лица не болују im од ка- 
кве прплспчиве болести и да су физички способ- 
иа да поднесу иаложсни рад и условс код којима 
he сс on изводитн; 

б) ослобођење школског особл.а, ученика и 
професора, као и адмиинстратшшог особља уоп- 
ште ; \- \*1 

в) одржава1ве у свакој заједници броја одрас- 
лих н здравих људи пеопходпо погрсбпих за по- 
родичпи и друштвени живот; 

г) поштовање брачннх и породичпих веза. 
За сврхе иазпачсие преДК>им ставом в) утвр- 

днће уредбе предви^сне у члапу 23 ове Коивси- 
цше колики iic сс део лица од сталног мушког 
и здравог стаиовпиштва моћи да узме на једпо 
време sa принудни нлн обавезип рад, с тим да тај 
део никако ne може да iipelje 250/о тога станов- 
ништва. Утврђујући овај део, надлежне he власти 
морати да водс рачуиа o густоћи стаиовииштва, o 
подишњем времену и o стању радова којс има- 
ју заиитерссоваии извести иа лицу мсста и na свој 
рачуп; уопштс мораћс оис поштовати приврсдне 
и социјалпс потрсбс иормалнога живота дотичне 
заједнице. 

Члаи  12 
Максимални период за време којега неко лице 

можс да буде примораио иа припудии или оба- 
везии рад у разпим његовим облицима неће смети 
да npcljc 60 даиа за сваки псриод од дванаест ме- 
сеци, при чсму се дани путовања потребни за до- 
лазак na место рада и за повратак са рада имају 
урачуиати у тих шездссет дана. 

Сваки радник приморан na принудни или оба- 
везни рад мора бити снабдевси уверсњем у комс се 
назначују периоди принудног или обавезиог рада 
који буде обавио. 

Члап  13 

Нормалии радпи часови сваког лица примара- 
иог na припуднп или обавсзпи рад мрраће бити 
исти као и они који су уобичајени за слободис и 
радпе часове изнад иормалиог трајаља и мораће 
битн награђени нсто тако како je уобичајсио да сс 
iiarpal)yjy прековремени радпп часови слободних 
радника. 

Јсдаи дап иедсљиог одмора мораће се дати 
свима лнцима која су подвргпута ма ком облику 
прииудиог или обавезиог рада н тај he дан морати 

да се подудара, колико je то могуће, с даном који 
je утврђен традицијом или обичајима земље илн 
краја. 

Члап  M 

Осим рада предвиђеног у члану 10 ове Конвеп- 
ције, припудии или обавезни рад у свим својим 
облицима Mopahe да буде iiarpal)eii у повцу и над- 
ницама које, за исти рад, неће смети да буде ниже 
im од оиих које су на сиази у крају у коме су рад- 
иици упослени ,ни од оних које су na сиази у крају 
у коме су радници регрутоваии. 

У случају када je рад наложен од стареипша у 
вршењу љихових административних функција, пла- 
haibe надница под условима предвиђеним у прет- 
ходном параграфу мора да буде уведено чим то 
буде Moryhc. 

Наднице he се морати исплатити свакоме рад- 
иику појединце, a rie старешини његова племеиа 
или ма којој другој власти. 

Даии путовања за долазак на место рада као 
n за повратак морају бити убројеии за iKiahaibe 
падпица као радни дани. 

Onaj члап nehe имати дејство да забраии да- 
вање радницима уобичајених дневних живежних 
оброка као део платс, с тим да ти оброци морају 
нмати најмање јсдпаку вредност као сума новца, 
за коју се сматра да их не сме вршити im за пла- 
haibc пореза, ии за парочиту храпу, парочита оде- 
ла или иарочити стан који he сс давати радпици.ма 
да би се одржали у таквом стању да иаетаве свој 
рад с обзиром na спецпјалие услове њпхова упо- 
слења .im за давање алата. 

Члап  15 

Свако закрнодавство o накнади штете у не- 
cpehiniM случајевима или за болести, које потичу 
од рада, и свако закоиодавство које предвиђа да- 
вање одштете лицима која су била зависна од pa- 
деиика којп су умрли или иостали инвалиди, a која 
су законодаветва na снази или која буду na снази 
na заиптересоваиој територнји, Mopahe се приме- 
њивати na лица подвргпута принудпом нли обавез- 
иом раду под истим условима као и на слободпе 
раднике. 

Ha сваки начин, свака власт која употребљује 
радиика за принудни илн обавезпи рад Mopahe бити 
дужпа да обезбсди издржавање тога радника ако 
га iiecpehnii случај или болест који потичу од ње- 
говог рада учипе потпуно илн делимично неспособ- 
iuiM да удовољава својим потребама. Ta власт Mo- 
pahe такође битн дужпа да предузме мере за из- 
државање сваког лица које je занста зависно од тог 
радника у случају шеговс иеспособности или смрти 
која je проузрокована радом. 

Члан 16 

Лица подвргпута прпиудном или обавсзном 
раду nehe смети, осим у случајевима извапрсдпе 
иотребе, преместити у крајеве, где би услови ис- 
храпе и климе били толико различити од опих na 
које су навикнути да би моглп бити опасии no 
њихово здрављс. 

Ни у  ком  случају nehe бптп довољап такав 
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прсмештај радпика, a да нису иајстрожс прнмс- 
њепе све мере које се одпосс na хигијену и удоб- 
ност, a које су потребпс за њихово смештањс и 
за заштиту љихова здравља. 

AKO се такав ирсмсштај ne узмогне избећи, 
мораће се применити прсма надлежпом лекарском 
мишљењу мере за постепено прилагођсњс радника 
иовим условпма исхране и климе. 

У случају када су радници позвани да обав- 
љају редовпи рад комс иису привикли, мораће 
сс предузети потребне мере да би сс привикли тој 
врсти рада, парочито што сс тичс постепспог увеж- 
бавања, часова рада, удешавања уметнутог одмора 
и иобољшаваизс и повећавања дневних живежних 
оброка који би  MOIVIII бити  потребии. 

Члаи  17 
Надлежпс власти мораће сс уверити пре него 

што дозволе да се прибегне ма ком прииудиом или 
обавезиом раду за грађевинарске радовс или за 
радовс око издржаваља у исправиом стању због 
којих Ке радн.ици морати да боравс дужс времсна 
na местима рада: 

1) да су предузетс свс потребне мсре да будс 
обезбеђена хигијена р.адника и да им буде зајем- 
чена нсопходно потребпа лскарска iiera, и да сс, 
парочито: a) ти радници подвргпу лскарском прс- 
гледу прс исго што почпу радове u у одређеним 
размацнма времспа повпм прсгледима за врсмс н.п- 
хова упослења; б) да je у довољпом броју предви- 
\)сио лекарско особљс као и диспанзери, склоништа 
за болеснике, болиице и потребап материјал за 
удовољавање свих потреба; и в) да je довољпо 
оснгурапа добра хпгијепа na мсстнма рада, оп- 
скрба радника водом, храпом, горивом и кухињ- 
ским прибором и да су ако je потребна предвиђена 
довољпа одела и стап којн задовољава. 

2) да су предузете сходпе мере да сс обезбсдн 
издржавање породице радпика, нарочито да сс 
олакшава шиљање истој једпога дела наднице, си- 
гурним "начином, уз пристанак или na молбу рад- 
пика; 

3) да he путова1ва радника на место рада и 
за повратак одатле бнти осигурапа од администра- 
ције, под љеном одговорношћу и o њеном трошку, 
и да lie администрација олакшавати та путовања 
употребљујуКи у iiajiuiipoj мери сва расположива 
црсвозпа  сретства; 

4) да iie у случају болести или пезгоде рад- 
ника које проузрокују песпособпост за рад за од- 
ређено врсме, бити осигурано репатрнрање радника 
o трошку администрације; 

5) да he се сваки радник који би желсо да по 
истеку овога пернода прниудног или обавезног 
рада остане na лицу мсста као слободаи радпик, то 
MOIUI да учини a да, за време перпода од две го- 
дине, ne изгуби своје право na бесплатпо pena- 
трирање. 

Члан 18 
Принудни или обавезпп рад за npenoe лица 

или робе, na прнмер за пошељс или веслање, мо- 
paiie се укппутп у што краћем року, a очекујући то 
укпдање падлежпе hc властп моратп да нздају npo- 
iince који he да утврде парочпто: a)  обавезу да 

сс тај рад употребљује само за олакшање премс- 
штање чиновника адмпппстрацнје у вршењу њпхо- 
i!iix функција или за пренос материјала админи- 
страцпјс, пли у случају апсолутно iipcmne потрсбс 
за прспос других лица која нису чиновници; б) 
обавезу да се за такове прспосе употребљују само 
људи којн су за тај посао прпзпатп физички eno- 
собни претходним лекарским прсглсдом, у свим 
случајевпма када je тај преглед могућан; у слу- 
чајевима, када он ne буде могућан, мораће се 
лице које упослује ту радну снагу уверити, на 
своју одговорност, да упослепп радници пмају за- 
хтевапу физичку способпост n да ne болују mi од 
какве прилепљиве болестн; в) na већи терет којп 
радппцп пмају да noće; г) пајдужп пут којп he тп 
радници моратп да превале од места свога стапо- 
вања; д) пајвеКп број дана у месецу или у ком 
другом периоду за време којих iie овп радници 
Moiiii да буду позвани na тај рад обухватајућп у 
том броју n дане за повратак; 1)) лица која су 
овлашћена да захтевају тај облик прппудпог нли 
обавезпог рада као и мсру у којој пмају право да 
њему прибегну. 

yTBpl)yjyhn максимуме o којима се говорп под 
словима в), г), д) пређашњег параграфа, надлежне 
властп MOpahe узет[и у рачун разне значајне фак- 
торе, нарочито физичку способпост становништва, 
од којега he се радници узетп, прпроду пута који 
се мора npeliii, као n клпматскс услове. 

Надлежне власти мораће, даље предвидети од- 
редбе да нормално дневно преваљени пут посача 
ие пређе удаљепост која одговара просечпом тра- 
јању радног дапа од осам часова, с тим да се за 
њепо одре^пваље мора узетп у рачун ne само те- 
рет којп се noen n пут којп ее мора npehn, пехо 
joni n стање пута, годишње доба и свп другп зна- 
чајни фактори; ако би било потребно да сенаметну 
прековремени часови рада, онда морају битп на- 
грађени већим надницама од нормалних. 

Члан 19 

Надлежне власти сметп hc да дају овлаш11е1ве 
да сс прибегне обавезном обраћивању земље само 
опда ако je циљ тога овлашћења да сс преду 
преди глад или оскудица живежних пропзвода, a 
увек под условом да he храна или пропзводи тако 
добивени моратп да остану власништво појсдппаца 
или заједнице, којп су их пропзводплп. 

Оиај члан ne сме да пма то дејство, да се, када 
je производња организована ,према закону и оби- 
чајпма na комупалпој осповп и када пропзводп 
или добпцп од продаје тих производа остају вла- 
сппштво зајсдппце, укида обавсзе за члапове те 
заједппце да пзврше рад који им je na тај начин 
паметпут. 

Члан 20 

Закоподавства која предвиђају колективну каз- 
пу која сс примењује na целу заједппцу за зло- 
чине учињене од неколико њених члапова, nehe 
смети да обухватају принудни или обавезни рад 
за пеку заједницу као јсдпу од метода кажњавања. 
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Члаи 21 
Принудни или обавезпи рад исКс сс Јчштреб- 

љавати за подземне радове у рудницима. 

Члаи 22 
Годишњн извештаји за које сс Чланови.који 

ратификују ову Конвенцију рбавезују да he их под- 
носити Међународном бироу рада, према одрсдбама 
члана 408 Всрсаљског угонора и чламови осталих 
Уговора o мпру ,KOJII им одговарају, o мсрама које 
су од њих предузете да би дале дсјства одрсд- 
бама ове Конвенције, Mqpahe садржавати тто пот- 
пунија обавештења за сваку заинтересовану тсри- 
торпју, o мсрн у којој се буде било прибстло при- 
пудпом или обавсзиом раду у тој терпторији кар 
и o следећим тачкама: у које се сврхс вришо тај 
рад; проценат оболења и смртности; радно врсме; 
мстодс плаћања надница и нзиос надипцс; као и 
сна друга подеспа обавеи1теља. 

Члаи 23 
Да би сс одрсдбама ове Кондвсиције дало деј- 

ство, падлсжио he властп морати да обиародују 
што потпуиију и прсцизппју урсдбу o употрсби 
принуднога или обавезног рада. 

Овс одрсдбе Mopalic нарочито садржавати про- 
пнсе којпма се дозвољава сваком лицу, подвргиу- 
том принудном или обавсзном раду да надлежним 
властима подиоси све 11ригово1)с који се односе 
иа његовс услове рада, и које му дају јемство, да 
iie ти приговори бити испитапи и уважспи. 

Члаи 24 
У свим he сс случајсвима моратн предузети 

сходне мере да би се осигурала строга примена 
уредаба o употреби принуднога или обавезнога 
рада, било ироширсљсм па припудпи или обавезни 
рад иадлсжиости свакога организма инспекције ра- 
да, којн je већ устаповљеп за слободип рад, било 
којим другпм прикладпим снстемом. Такође he се 
морати предузети мере да o тнм уредбама буду 
обавештена лица подвргнута принудном или оба- 
везпом раду. 

Члаи 25 
Незаконито захтсвањс принуднога или обавсз- 

иога рада биће подвргиуто казненим санкцијама и 
сваки члан који ратификује ову Конвенцију имаће 
дужиост да се увсри да су санкције закопом па- 
метпуте заиста ефикасне и да се сгрого примењује. 

Члаи 26 
Сваки члаи Мс^уиароднс организације рада 

који ратификује ову Копвеицију обавсзује се да 
he je применити na територији које су подвргнуте 
његовом суверенитету, његовој судској надлежно- 
сти, заштити, љеговом сувереиству, штитништву 
или њсговој власти у мери у колико има право 
да потписује обавезе које се тичу питања уиутраш- 
ље јурисдикције. Међутим ако сс тај Члан xohe 
користити одредбама члапа 421 Всрсаљског уго- 
вора и члановима осталих Уговора o миру, који 

овомс одговарају, Mopalic да приложи спојој ра- 
тификацијн  изјаву у којој обзпањује: 

1) у којим територијама кани да потпуно при- 
мењује одредбе ове Копвепцијс; 

2) у којим територијама кани да примењује 
одредбе овс Конвенције с модификацијама и у 
чему  се   састоје  те  модификације; 

3) за које територпјс резершиис своју одлуку. 
Горња пзјава сматраће се као саставни део ра- 

тификацјије и имаће посве иста дејства. Сваки 
Члап који даде такву изјаву моћи he да сс одрекне, 
повом декларацијом, свих резерви или дела резерви 
које су на осиову предњих ставова 2 и 3 садржиие 
у њсговој paimjoj изјави. 

Члан 27 
Службене ратификације ове Конвенције под 

условима предвиђеним у XIII делу Версаљског уго- 
вора ii у деловпма осталих Уговора o миру, који 
овом одговарају биће саопштене Гепералпом сс- 
кретару Друштва народа и он ће их регистровати. 

Члап 28 
Ова he Конвенција бити обавезна само за one 

Члаиове међумародне ррганизације рада чија рати- 
фикација буде регистрована у Секретаријату. 

Она he ступити на снагу дванаест месеци по- 
што ратификације два Члапа Међународне oprami- 
зације рада буду регистроване од Гснералпог се- 
кретара. 

После тога, ова he Коивепцпја ступити на 
сиагу за сваког Члана двапаест месеци после да- 
тума када његова ратификација буде регистрована. 

Члап 29 
Чим ратификације двају Чланова Међународие 

организације рада буду регистроване у Секретари- 
јату, Генерални секретар /1руттва народа he ноти- 
фиковатн тај факт свима Члановима Међународне 
организације рада. Он he им такође нотификовати 
регистровање ратификација које му буду доцније 
саопштаване од свих других Чланова Организације! 

Члап 30 
Сваки Члан који ратификује ову Коивепцију 

може je отказати ,IIO истеку периода од десет ro- 
дина после датума првобитпог ступања na снагу 
Конвенције, актом саопштеним Генералном секре- 
тару Друштва Иарода ,i<ojii he овај регнстровати. 
Отказ he почети да важи тек после годииу дана од 
дапа њенога  регистроваља у Секретаријату. 

(".иаки члап који ратификује ову Коивепцију, 
a KOJU у року од једие године дапа no истеку пе- 
риода од десет година спомепутог у пређашњем 
параграфу ne употреби право бтказа које je пред- 
виђено у овом чламу, 6iilie обвсзап за нов период 
од пет година, те ће, после тога, MOIUI да откаже 
ову Копвенцију no пстеку свакога периода од ner 
година под условима који су предвиђени у овом 
члапу. 
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Члан 31 
По нстеку свакога периода од пет годииа ра- 

чунајући од ступања на снагу oue Конвенције, 
Управпи савет Међунаррдног бироа рада, биће ду- 
жаи да подиесе Општој конференцији извештај o 
примепи овс Копвснцијс и одлучиће да ли има 
места да се стави na диевни ред Коифсренцијс ini- 
тање  њеис   [штпуие  или  делнмичие  ревизијс. 

Члан 32 
У случају ако бп Мсђупародиа копферепција 

усвојила иову Копвепцију чпји je предмет потпуиа 
или делимична ревизија ове Конвенције, ратифика- 
ција једног Члана повс Конвенције чији je предмет 
ревизија повлачнла би самим собом отказ овс Коп- 
венције без услова што се тиче рока н без обзира 
ua горњи члаи 30, под резервом да je иова Конвен- 
ција чији je предмет ревизија ступила на снагу. 

Од датума ступања na снагу пове Конвенције 
чији je предмет ревизија, ова бн Конвенција пре- 
стала да буде отворена за ратификацију Члапова. 

Ова би Коивспција меНутим остала па сиазн 
у свом облику и садржају за one Члаиове које бн 
je ратификовалн, a који ne бм ратификовали иову 
Коивсицнју  чији je предмет ревизија. 

Члап 33 
Пуноважнн су и француски ]i епглескп текст 

ове Копвенцнје. 

§ 
Овај Закоп ступа у 

„Службеним иовипама", 
пошто се испуис з'словн 
иуте.Конвепцнје. 

жнвот обнародовањем у 
a обавезпу снлу добија 
члаиа 28 Пројекта поме- 

ДОПУНСКИ СПОРАЗУМ 
УЗ УГОВОР O ТРГОВИНИ И ПЛОВИДБИ 

између  Краљевние  С.Х.С.  и Краљевине  Италије 
од 14 јула  1924. 

ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉ ЈУГОСЛА- 
ВИЈЕ И ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉ ИТА- 
ЛИЈЕ, с обзиром na промепе које су пастале у 
прпвредпој ситуацији обеју земаља, решпли су 
да закључс допупскп споразум ради измепс та- 
рпфског дела Уговора o трговшш и пловпдбп 
углављепог између Краљсвипе Италије и Краље- 
внпе Срба, Хрвата и Словепаца 14 јула 1924 го- 
дппе, n у томе цнљу су наименовали своје пупо- 
моћнике и то: 

Koju су се сложили     у следећем : 
I 

Краљевппа Италпја одустаје од уговорпих ца- 
рина утврђсиих у горе помспутом Уговору са сле- 
деће ставове Југословеискс тарифе (прилог A ре- 
чепог  уговора). 

Број југословепске тарифе: екс 9 екс 2 кон- 
зервс од патлиџана; екс 133 житиа брашиа; екс 
104 масиа уља: 

1.   Ул^е   од   репице 
екс 143 екс 1 копзерве од патлиџана у херметнчки 
затвореним  судовима; 375 кожне рукавице,  па и 
са текстилним материјалом 1) иепостављеие; 2) по- 
стављене. 

Поред тога уговорне цариие утврђене у горе 
поменутом уговору за следеНе ставове југословен- 
ске тарифе (в. прилог A реченог уговора) из- 
мењсне су као што следује: 

Прнлог : 

Увозие царнне Краљевине Југославије 

Број увозиа царина 
Југословенске Наимеиовање робе     у зл. динар. 

тарифе од 100 кг. 

екс 104 Масна уља: 
2. Уља од буковг жира, зем- 
љаних орашчића (кикири- 
ки), мака, сунцокрета, сеза- 
мовог семена, кукуруза и 
друга   масна   уља   за јело    40 

278 Сомот, плиш и друге сличпе 
ткание  200 

екс 296 Тканине од лана, раније, 
кудел>е и осталих биљних 
материја нарочито наиме- 
новаинх: еко 1. које имају 
18 жица и маље у потки и 
основи у 1 см-: 
a) од јуте     28.— 

305        Џакови      35.— 
екс 419 Дугмета од корозо (биљке 

слоноваче)   200 

11 

Листа прилога В реченог уговора, који сс од- 
носн na увозпе царппе у Италпји замеп>ује се сле- 
дећом листом: 

Увозпе царппе у Краљевипн Италији 

Број Увозна Коефици- 
италијанске   Наимепова1ве   робе царина    енат    ма- 

тарифе у лирама    жорације 

екс 1 Коњи: од комада 
б) остали, подразумевајући ту 

и ждребад и кобиле ма које 
висипе  700 

4 
5 Говеда  350 
6 
Примедба к бројевима 
4 — 5—6. Под угопорни по- 
ступак no овнм ставовима 
потпадају волови, краве и 
бикови који су изгубили 
више од четири  млечљака. 

7 Јунад и бикчићи  240.— 
Примедба  к   броју 7 — Под 

Уговорни поступак no овом 
ставу потпадају млада ro- 
веда која нису изгубила ви- 
ше   од   четири   млечи.ака 

^rtiia* Si 
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8 Телад: 
преко 150 кг  200.— 
до  150 кг  120.— 

Примедба к броју 8 — Под- 
иорки поступак no ODOM 
ставу потпадају млада го- 
иеда која имају још све 
млечњаке. 

Број Увозна   коефнци- 
нталијанске Наименован.е робе  царипа    енатмажо- 

тарифе У лирама      рације 

од комада 
9 Животише овчије pače     11 

из П Свиње које теже: 
б) више од 20 кг до 110 кг 110.— 

од 100 кг 
12 Живина   (жнва)   100.-   0.2 

из 12 Заклане животише   
б) живина заклана   100.—   0.7 

из 19 Непрерађено месо (са изу- 
зетком меса од жииине, див- 
љачи, голубова и питомих 
зечева: 
а) свеже na и смрзнуто  100.—  0.4 

из 20 Прерађено месо: 
б) усољено, надимљено или 
друкчије  прерађено: 
1. Шунке     100.— 1,8 
2. остало     100.— 1,4 

24 Jaja од   живине   103.60 0.4 
74 Суво   махунасто   поврће у 

зрну          5.50 
76 Кромпири слободно 

K 96 Прнмедба. Суве шљиве Ју- 
гословенске провенијенце 
назване „Бистрица" снаб- 
деване уверењима o порек- 
лу издатом од Југословен- 
ског Министарства тргови- 
ие и индустрије, примаће 
се до годишпЈбг износа од 
10.000 квинтала уз сниже 
ну царину од 7.35 лира no 
квинталу. 

екс 100 Печурке 
б) суве     55 — 

екс 103 Мннералпе воде: 
а) природне лековите 
Раденско „Здравилно ирело" 
(Слатина Раденци), Рогаш- 
ко .Допат Врело" (Рогаш- 
ка Слатипа), Рогашко „Сти- 
риа Врело" (Рогашка Сла- 
тнна)       11.— 
б) остале: 
Раденско „Краљевско врело" 
(Слатина Раденци), Раден- 
ско „Бизела Врело" (Слатина 
Раденци) Рогашко „Темпел 
Врело" (Рогашка Сларина), 
Буковичка кнсела вода 
(Аранђеловац), Сисачка во- 
да (Сисак)     22.— 

129 Свињска маст   100—  0.5 

130 Сланина       100.—   0.8 
екс 569        Цементи 

б) остали:          4.58   0,4 
III 

Изјава II закљученог протокола: „одиосио у- 
возпих  царина  у  Италију" укида  сс. 

IV 
Onaj допунски споразум, као и уговор o трго- 

Bimii и пловпдби између Краљсвиис Срба, Хр- 
вата и Словенаца и Краљевине Италије од 14 
јула 1924 године на који сс on односи, octahe 
обавезни за време од једне године рачунајући 
од дана  стављања  на сиагу овог споразума. 

По истеку овога рока, оба акта ocralic na сиази 
6 месецп по отказу, који hc у свако доба моКи да 
учини   |една  или  друга  висока  уговорна  страна. 

V 
Овај допунски споразум биће ратификован и 

ипструмснтп ратификације разменипе се у Риму 
што je могуКс пре. 

Међутим .впсоке уговорне стране су сагласне 
да га ставе на снагу .привремено, путем размепе 
нота,  у   најкраћем   могућном  року. 

У потврду чега, пуномоћници су потписали овај 
споразум  n  снабдели  га  својим  псчатпма. 

Рађено у i'iiMj', у два примерка, 25 априла 
1932 године. 
(M.II.) M. M. Ракић,с.р. (M. 11.) Дппо Грандн,с. p. 
(M. II.) M. Пнља, с. p. 

ПРОТОКОЛ 
У часу кад су приступили потпису Допунског 

споразума из уговора o трговиии и пловидби из- 
међу Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Кра- 
љевине Италије од 14 јула 1924 године, потпи- 
саиог na данашњи дан између Југославије и Ита- 
лије, потписани пуномоћници, прописно овлашће- 
ни, сагласили су се у следеКем: 

Влада Југославијс и Влада Италије обвезују се 
да образују mro n\ic, у сваком случају пекасиијс 
од месец даиа no ступању ма спагу речпог спора- 
зума једаи сталап Италијанско-Југословенски при- 
вредни одбор. Члаиовима овога одбора могу, no 
потреби, бптп додељепа стручна лица. 

Помепутп Одбор пмаКе за задатак: 
1) Да истражује подесна средства за олакшањс 

n развијање трговачке размене између двеју зе- 
маља; 

2) Да решава, на обострано задовољство, сва 
спорна питања између обеју земаља, која се тичу 
екрномских одпоса као и одиоса који проистичу из 
поморских споразума o царинским прсдмстима.из 
поморских сервиса, пограиичиих размена нтд. 

У потврду чега, пуномоћници су потписали 
овај протокол. 

Рађено у Риму, у два примерка, 25 априла 1932 
године, 
(М. П.) М. М. Ракић, с. р. 

(M.II.) M. Пнљо,с. p.       (M. П.) Днно Гра11ди,с. p. 

§ 2 
Овај закои ступа у живот, даном обиародовања 

у „Служебним иовипама", a обавезну силу добија 
пошто се исиуие услови предвиђени у члаиу V до- 
пунског споразума. 
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