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Ha основу члана 74 тач. 9 Устава ФНРЈ, Президијум Народне скупштене Федеративне Народне Републике Југославије доноси
У K A3
O РАТИФИКАИИЈИ ОПШТЕ КОНВЕНЦИЈЕ O СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ ИЗМЕЂУ ФРАНЦУСКЕ И ЈУГОСЛАВИЈЕ, ЗАКЉУЧЕНЕ И ПОТПИСАНЕ 5 ЈАНУАРА 1950 ГОДИНЕ У ПАРИЗУ
Ратификује се Општа к<?нвенција o социјалном осигурању између Француске и Југославије,
закључена и потписана 5 јануара 1950 године у Паризу, a која у оригиналу, односно у преводу на
српско-хрватски језик гласи:
Претседник Француске Рвпублике, и Презишијум
Народне окшштине Федеративне Народие Републике
Југославије,
иопуњени жељом да обезбеде уживање законодавстава
o соција.тном окзигурању iRO'ja су «а сназм у обема утоворним државама', лицима на која се ова за-конодавства
примењују или су била примењивана, одлучили су да
закљуће конвенцију и у ту сврху наименовали су своје
пуномоћнике, и то:
Претседмик Француске Републике:
G. Pierre SEGELLE-a, Мииистар рада и социјалног старања
G. Philippe PERIER-a, Опуномоћеног Министоа, Начелиика Администрагивних и Социјалних Комвенција у Министарству иносграни* по-слова.
Президијум Народне скуттштине Федеративне Народне Регоублмке Југаславије:
Г. Марка РИСТИЋ-а, Амбасадора Југославије
Г. Слав.ка МАЂЕР-а, Начелника Миннстааства рада
који су се, после шмењених пуномоћстава, признатих
да су у доброј| и прописној форми, шоразумели o следећим одредбама:

Le President de la Repub'ique Fiancaise, et Ie Presidium de la Republique Federative Popu'jaiire de Yougoslavie;
animes du desir d,a garantir le benef:ce des legislations
sur la securite soe'a'e en vigueur dans !es deux Etats
contract an t s ayx pe-sonnes auxquelles s'app'iquent ou ont
ete atra'.'quees ces legislations, ont reso'« de conclude une
convention et, a cet effet ont nomine 'eurs iplenipoten'tiaiires, savoir:
Le Pces:dent de la Republique Fran^aise:
M. Pierre SEGELLE, M'n'sfre du Travail et de le
Sćcurite Socia'e.
M. Philippe PERIER, M;n!s*re P'en'riotentiaire,
Directeur des Conventions Admin'stratives И Soc^les дм Ministžre des Affaires Etrangeres.
Le PraewVlwn de ia Republique Federative Populaire
de Yougoslavie:
I !'
M. Marko RISTIĆ, Ambassadeur de Yougoelavie.
M. S'awko MADJFR, DTecfeurau Ministžredu Travail,
lesque's, aipres avoir echange '.eurs pouvoirs reconnus en
bonne et due forme, sont convenus des dispositions
suivantes:

ДЕО I

T I T R E Ier

ОПШТА НАЧЕЈ1А

PRINCIPES GENERAUX

Члан 1

Article il«r
Paragraphe ler
Les travail'eurs franfais ou yougos'Wes salaries ou
©ssimi'.ćs a.ux salaries par les leg'slaiions de security sociale enu-merees a '.'article 2 de la prćsente convention,
■sont soumis res-pectivement auxdites legislations appli-

Параграф 1
За југословенске или француске радмике н лица
која су 'С њима изједначена no прописима o социјалном
осигурању набројаним у члану 2 ове конвенције, обацезши су односни пропиш којн се прнмењују у Фран-

Strana 58.

SLUŽBENI VESNIK PREZIDIJUMA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

цуској или Југослазији, no којим пропиима уживају
права они, као и ллца која од њих изводе своја права,
гтол истим условима као и држављани сваке од тих
земаЈЕа. "
Kao . радннци и лида која су с њима изједначена",
на која os односи ова коивенцмја, подразумевају се,
у омислу југословеиског законодавства, лица у радво,м одмосу и лмца која су с њима изједначена у погледу социјалног осигурања.
Параграф 2
За јутословенске ил!И ф.ранцуске држављане, осим
оних на које се односи ттараграф 1 овог члана, обавезии су односни лрописи o породичним помоћима
набројани у члзиу 2, који се примењују у Француској или у Југославији и ужагвају право no тим пропиоима под истим услов.»ма као и држављани сваке
од тих земаља.
Параграф 3
Југословемски или француски држављави иастањени у Француској. или у Југославији могу користити
добровољгао осигурање, односио добровољно продужење~ос1Иттр»ња-.Т1о прписима иабројамш у члану 2,
под мстим условима као и држављани земље у којој
cyi настањ&нот, узимајући у обздр, трема потреби,
време осигурања у Југославији и у Француској.
Члан 2
Параграф 1
Закомодавства o социјалном осигурању на које се
примсњује ова коивенција јесу:
1) у Ф p a н ц уск o j:
а) опште законодавство које установљује организациј.у социјалиог осигурања;
б) опште законодавство којим се ур-еђује социјално осигурање које се примењује на осигуранике
нвпољогариврадмих зашгмања и- којс обухвата осигурање рмзика болести, инвадидитета, старости, смрти и
покриће трошкова материнства, изузев закона од 23
септембра 1948 годЈгне бр. 48|-1473 којим се прошиРУЈУ на студенте извесне одредбе Наредбе од 19 октобра 1945 o уређењу социјалног осигурања које се
■примењује на осигуранике непољопривредн,их заиимања;
ц) законодавство које се ирим^њујре ва раднотке
и са њтша изједначена лица пољолривредних занимања, a које обухвата исте ризике и трошкове;
д) законодавство o породичмкм помоћима;
е) законодавство o итречавању и обештећењу ifeсрећних случајева иа послу и професиошлмих о-болења;
ф) шосебна еоцијалиа осигурлња, уколико се одиосе иа ризике и давања покривана законодавствима
набројаии.м у претходиим ставовшма, a нарочито vipeђење које се одиаси »a социјално осигурање у рудмицима.
2) у Југославији :
а) зако« o социјалвом осигурању
радника, намештеника и службени«а| са одредбама! за његово cnpoвођеп>е,
б) закон o уређењу и постучтку судова социјалног
осигурања.
Параграф 2
Ова комвшција јелнако he се примењивати « на
сва зако.нодавиа и иормагиина акта која_су -иаменцла
или допунила, или којa ће и.чменнти или допупитиј
законодавства ицбројана у параграфу 1 овога члана.
Међутим, омаре се стрименити:
a) m законодавна или нтрмативна акта која би
обухватила иеку иову грану социјалног oatrypatba —
само ако o то.ме буде уследио споразум нзмеђу земалЈа уговорница.
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cables en Yougosla-vie ou en France et en beneficient,
aimsi que leurs ayants-droit, dans les -mžmes conditions
que les ressortissants de chacun de ces ipays.
_ Les fravail'eurs salaries ou assimiles aux salaries
vises par la present« convention, comprennent, au sens
de la lesfisiation yougoslave les personnes beneficiaires
d'un contrat de travail et les personnes qui leur son*t assimi'ees en ce qui concerne le regime d'assurances sociales.
Paragraiphe 2
Les ressortissants firan?ais ou yougos'aves autres que
ceux vises au premier iparagraiphe du piresent article sont
soumis respectivement aux legislations сопсегпал! les
prestations familiales ennmerees a I'artfc'e >2. aipplicablee
en^ Yougos'avie ou en France et en beneficient dans les
memes conditions que les ressortissants de chacun de ces
pays.
Pairagraphe 3
Les ressortissants frangais ou yougoslaves residart
en Yougos'avie ou en France ipeuvemt etre admis a
1'assurance volontaiire ou facultative continue« des legislations enumerees a l'article 2 dans les memes conditions
aue les ressorti-ssants du (pays ou ils resident, ompte
tenu, 'e cas echeant, des periodes d'assurance en France
et en Yougoslavie.
Article 2
Paragiraphe ler
Les legislations de securite sociaile auxquelles s'applique la present« convention sont:
1'. — en France:
a) — la legislation general« fixant l'orgainieation de
la 6edurite sociale;
b) — la legislation general« fixaot le regime des
assurances socia'es applicable aux assures des professions non agricoles et concernant l'asswance des risques
tr.a'adfe, 'nvaiiditž, v'eiiiesse.
et-la couverture des
charofes de la maternite, a I'exclusion de la loi du 23 septembre 1948 № 48-1473 etendant aux etudiants certaines
dispositions de rordonniaince du 19 octobre 1945 fixant le
regime des assurances sociales applicable aux assures des
professions non agricoles;
c) — 'a legislation des assurances sociales applicable
aux salaries et assfmi'ćs des professions agricoles et concemant la couverture des memes risques et charges;
d) — la legislation des prestations familiales;
e) — les legislations sur la prevention et la reparation
des accidents du travail et des maladies profess ion nelles;
f) — les regimes epdeiaux de sć-emritć sociale, en
tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts
par les legislations enumerćes aux a'inžas precedents et
notamment le rćgime re la t if a la sćcurite sociale dans les
mines.
2. — en Yougoslavie:
a) — la loi sur les assurances sociales des ouvriers
employes et fonctionnaires, avec les dis'fK>sitions conceirnant leur application/;
b) —• la loi sur ^organisation et La procedure du tribunal d'assurance sociale.
Paragraphe 2
La present« convention s'appliquera e gale men t a tous
les acies legislatifs ou reglementaires qui ont modi fit? ou
complete ou qui modifieront ou er
completeront les legislations ćnumer&s au paragraphe l du present article.
Toutefois, ©lie ne s'appliquera:
a) — aux actes legislatifs ou reglementaires couvrant
une branch« nouve'.Ie d« la securite social« que si un
arrangement inteirvieot a cet effet ent'e les pays contractants;
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•б) на законодавна и друга нормати.вна акта »ојима he 09 постојећа уређења социјалног оскгурања
прошмрити из еове категорије корисника — само ако
у том погледу1 Влада заиетересоване земље не саопшти Влади груге земље своје противљење у року од
три месеца од дака службеног објављивања односних
аката.

b) — аих acks lesris'-atifs ои reglementaires qui etendront les regvmes existamts a de nouve!!es ca!eefor:es de
beneficiaires que s'il n'y a pas, a cet eejard, opposition du
Gouvernement du pays interesse notifiee au Gouvernement d-e !'autre pays dans un de'ai de trois mois ž dateir
de la publication officielle desdits actes.

Члав 3

Article 3

Параграф 1
Раддаци и лица с њи,ма изједначена, no законодавствима која се примењују у свакој од земаља уговорница, упослени у једној од тих земаља, подвргнути
су законодавспшмн која еу на шази у масту њиховог
упослења.
Параграф 2
Од начела лостављелог у параграфу 1 овога
члана, посгоје следећи изузеди:
а) радници и лица с њима изједначена који су у
другој земљи, ван оие у којој редовво гаребивају,
упо>слени од лредузећа које има своје седшите у
земљи њиховаг редовдог пребивалишта и коме они
ред'0'вно припадају, остају подвргнути* закоиодавствима
која су на снази у земљи њлховог редовлог рада,
уколшсо се њихово запослење иа подручју друге
земље »е продужи преко шест месеци; у случају кад
ово упослење, продужујући се због нецредвиђених
околности преко лрвобигно предшфетос трајања, прекорачи шест месеци, примена законодавства које ie на
снази у земљи у којој je месго' њиховог редовног
рада, моћиће се изузетно задржати уз сагласност
Владе оне земље у којој се налази место пригодног
рада;
б) радници и лица с н>има изједмачена јавнмх или
приватних саобраћајгаих лредузећа једне од земаља
уговорница, упослеии у другој земљи било
цролазио,
бн-.то као амбулантмо особл^е. подвргнути1 су лскључиво одрсдбама које су на снази у зе,мљи у којој предузеће има своје седиште;
ц) радници и лица с њима изједначена званичних адмииисгративвих установа, моји су упућени из
једне земље уговорнице у другу, :подврпнути су од^
редбама које су иа снази у земљи из које су упућели;
д) дипломатоки и конзуларни претставиици. од каријер.е, подразумевајући ту и службенике који приг
падају кадру канцелариског особља, нису подвргнути
•одредбама које >су на снази у земљи у којој пребивају.
Параграф 3
Јутоалов.енокл и француски држављани, осим раднмка и .тица с њжма изједначених, подвргнЈти су за»анодав.ству o лородичипм помоћима које je на сназ.и
У месту њихове главне стручне делатности. Лко ие
обављају иикакву ст|ручну делатиост, подвргнути су
■законодавству o иородичним помоћима кој« je на
снази у MieicTy Њ1иховог редовног пребиваља.
Параграф 4
Врховни утрав.ни арганн, Држава уговорнлца моћиће предвадети заједничшм опоразумом изуветке од
правила изражених у параграфу 1 и 3 овога члаиа.
Omi he исто тако моћи. утаначиги да: се изузеци, предвиђени у параграфу 2, ие примењују у иавасним лосеблим случајевима.
•

Paragraphe 1"
Le? trava-illeurs salaries ou as simile s aux salaries par
les legis'ations applicab'.es dans chacun des pays contractants occupes dans 1'un de ces pays, sont soumis aux legislations en vigueur au lieu de leur travail.

Члаи 4
He дирајућн у изузетке .предвиђене у ставовима
u) и. д) параграфа 2 члана 3, одредбе пара-графа 1
поме.цутог члана 3 примењују ое »a раднике и лица
с ibiiMa изједначена, који су упослеии код југослоиен-

Paraigraphe 2
Le principe pose a-u paragraphe ler du present artic.e
comporte les exceptions suivantes:
a) —- lee travailleurs sa'aries ou assimiles occupes
dans un pays autre que celui de leur residence haMtuelle
par une entrepdse ayaint dans ie pays de cette residence
un eb'blissement dont les interesses lelevent normalernent
demeurent soumis aux legie'ations en vigueur dans le paye
de leur lieu de travail habituel, pour
autant que leur occupation sur le 'territoire du deux:eme pays ne se prolon-ge
pas au dela de six mois; dans le cas ou cette оссиозЛјоп,
se prolongeant pour des motifs imprevistbles au de-la de
la duree primitivement previie, excederait six mois, '.'application1 des legislations en vigueur dans le pays du lieu de
trava ! habituel pourra exceptionne'lement Sire maintenue
avee 1'iaccord du Gouvernement du pays du lieu de travail
occasionnel;
b) — les travailleurs salaries ou assimiles des entreprises publ'ques ou privees de transport de 1'un des pays
con tract ants ocoupes dans 1'autre pays, 6oit passageremerit. soit comme personnel ambulant, sont exclusivement
soumis aux dispositions en vigueur dams le pays oil 1'en■treprise a son siege;
c) — les travailleurs salaries ou assimi'čs d'un service administiatif officie! detaches de 1'un des pays contractants dans 1'autre pays sont soumis aux dispositions
en vigueur dans le pays d'oii iis sont detaches;
d) — les agents diplomatiques et consulaires de cairriere, y compris les fonctioinnaires appartenant au cadre
des chance'leries ne sont pas soumis aux dispositions en
vigueur dans le pays de leur residence.
Paragraphe 3
Les ressortissants franfais ou yougoslaves autres que
les travailleurs salaries ou assimiles sont soumis a"ia legislation concernant les prestations familiales en vigueur au
ricu de leur principle activite professionnelle. S'ils n'exercent aucune activite professionneUe, ils sont soumis a la
legislation des prestations familiales en vigueur au lieu de
leur residence habituelle.
Paragraphe 4
Les autorites administratives supr&mes des Eiats contractants pourront prevoir, d'un commun accord, des exceptions aux regies ćnoncees aux paragraphes ler €t 3 du
present article. El'.es pourront convenir egalement que les
exceptions prćvues au paragraphe 2 ne s'appliqueront pas
dans certains cas particulars.
Article 4
Sous reserve des exceptions prevues aux alineas c) et
d) du paragraphe 2 de '.'article 3, les disipositions du paragraphe ler dudit article 3 sont app'.icables aux travailleurs
salaries ou assimiles occupes d<ms les postes diplomatiques
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ских или француских дишоматских или конзуларних
лретставништава или у личној -служби код службеника
тих претставииштава.
Радници и лица с њима изједначена који су државл»ани о«е земље o чијам ое дипломатском или
комзуларном гаретставииштву ради, a који нису стално
настањени у земљи у жојој су упослени, остају гоодвргнутм лримени закоиодавства земље њиховог порекла. Ипак, они могу, са гаристанком врховиог управног оргама земље o чијем ce дишшматском ши конзуигарном претставгаиштву радм, оптираги за примену
одредаба парапрафа 1 члана 3.

ou consulaires frangais ou yougosl&ves ou qui appartienn«nt au service ipersannel d'agents d© ces pastes.

ДЕО И
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

T I T R E II
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Глава I
Осигурање за случај болести, материнства и сМрти

C ha p i tre 1 er
Assurance maladie — maternite — deces

Члан 5
Радници и< лица с њима изједначеиа који пређу
из Француске у Југославију или ссбратно, као и ллца
Koja изводе од њ.их овоја права и живе с њима у
заједничком домаћшсгву у земљи у којој je место
шиховог новог упослења, имају право «а давање из
осигурања за случај болести које посгоји у тој земљи,
уколико:
1) у тој земљи обављају рад у радном односу
или са њим изједначен рад;
2) обоаење наступи лосле доласка на подручје те
земље, осим ако законодавство које се на њих примењује у месту њатховог новог упослења предвиђа
повољније услове за остварење права;
3) иопуњавају услове кој« се траже за уживање
тих давања са стаиовишта законодаства земље њиховог новог места упослења, или докажу да су испуНИЛ1И! услов1е које Тражи законодавство оне земље
коју су напустшш, узимајући у обзир време осигурања иавршано у обема овим земљама.

Artie'© 5
Les travailleurs salaries ou assimi'.es qui ee rendent
de France en Yougoslavie ou inversement henefkient,
ainsi que leurs ayants-droit resident sous leur toil dans le
pays du nciuveau lieu de travail, des prestations de 1'assurance mialadie de ce pays, pour autant que:

Члан 6
Радници и лица с њмма .изједначена која пређу
из Француске у Југославију лли обратно, као и лица
која изводе од њих своја права и живе с н»има у заједиичком домаћшктву у земљи у којој je место' њиховог нов-ог упослења, имају право на давања из
оситурања за случај материнства која постоје у тој
земљи, уколотко:
1) у тој земљи обављају рад у радном одиосу
нли са њим шједначен рад;
2) испуњавају услов« који се траже за уживање
тих давања са становшпта законодавства земље
нуиховог иовог места упослења, или су доказали1 да су
испунили услове које тражи законодавство оне земље
коју су шпустили, узимајући у обзир време осигуpaiba нав-ршено у земљи коју напуштају ir време
после ступања у чланство оаигурања у земљи н>иховаг новог места учтослења.
Ипак, давања из осигурања за случај материнства
има да сност онај носиаац осигурања коме je огагураник припадао у оном времену које се претпоставља
као време зачећа детета. Taj последн.и носилац осигурања накнадлће носиоцу осигурања земље новог
места упослења износ учињених издатака.

Article G
Les travailleurs salaries ou assimiles qui se rendent
de France en Yougoslavie ou inversement beneficient,
ainsi que leurs ayants-diroit resident sous leur toil dans le
pays du nouveau lieu de travail, des prestations maternity
de ce pays, pour autant que:

Члан 7
Радницн и лица с њима изједначена који пређу
из једне земље у другу, стлчу право на помоћи за
оучај 'смрти 'предвкђене францускчм законодав.ством,
ил« на логребне помоћи предви^еие југословенскнм

Article 7
Les travailleurs salaries ou assimilžs qui se rendent
d'um pays diains l'autre ouwriront droit aux allocations au
dćces prevues par la legislation fran^ais© ou aux allocations funćrairee prćvues par la legislation yougoslave con-

Les travail le u rs salaries ou asshniles qui appar ferment
a la nationailite du pays represeute par !e >poste diplomatique ou consulaire et qui ne sont pee fixes definitivement
dans le pays оп ils sont occupes, reetent »oumis a l'app'.ication de !a legislation de leur pays d'origtne. Toutefois,
ils peuvent, si 1'autorite supreme du pays represente par
c-e poste diplomatique ou consulaire y consent, opter pour
['application des dispositions du pa rag rap he ler de l'article Q.

1. — ils aient effectue dans ce pays un travail salarie
ou ass>imile;
2. — l'affection se soit dec'aree iposterieurement a
leur entree sur le tenritoire de ce pays, a moine que la
legislation qui leur est applicable a leur- nouveau lieu de
travail ne prevoie des conditions plus faivorables d'ouverture des droits;
3. —• ils remplissent les conditions requises pour beneficier de ces prestations au regard de la legislation du
pays de leur nouveau lieu de travail, ou justifient de eelles exigees par la legislation du pays qu'ils ont quitte,
compte tenu des periodes d'assurance accomplies dans ces
deux pays.

1. — ii's aient effect u ž dans ce pays un travail salarie ou assimile;
2. — ils remplissent -les conditions requises ,pour bšnžficier de ces prestations au regard de la legislation ^du
pays de leur nouveau lieu de travail ou justifient de celles
exigees par hi legislation du pays qu'ils ont quittć, compte
tenu de la periode d'immatriculation dans 1©^ pays qu'ils
quittent ©t de la periode posterieure a leur irnmatriculation dans 1© pays de leur nouveau lieu de travail.
Tou'tefois, !©s prestations d'assurance-maternitć sont
supportees par 1'orgiainisme du regime dont relevait l'assure a la date prćsumee de la conception. Ce dernier or gani sme rembourse ž Torganisrne de securite sociale du -pays
du nouveau lieu de travail le montant des depenses engagees.
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закО;Нодавством, сходно законодавству земље њиховог
вовог места- запослења1, уколико:
1) у тој земљи обављају рад у радвом односу
шт ica њим изједначеи рад;
2) испуњавају услове који ce траже за уживање
тих давања са сгановишта законодавства земље њиховог новог места запослења, или докажу да су испунили услове које тражи законодавство оне земље коју
су напусхили', узимајући у обзир време оеигурања
навршено у земљи коју »аггуштају и време после ступања у чланство оеигурања у зе.мљи њиховог новог
места запослења.

formement a la legislation du pays du nouveau lieu de
travaiil, pour autant que:
1. — ils adent effectue dans ce pays un travail- salarie
ou assimile;
i2. — fe remplissent les conditions requises i{)our benefioi«r de ces prestations au regard de la legislation du
pays de !eu:r nouveau lieu de travail ou justifient de celles
exigees par la legislation du pays qu'ils ont quitte, compte
tenu de !a periode d'immatriculaticm dans le pays qu'ils
quittent et de la iperiode posterieure a leur imraatriculation
dans le pays de leur nouveau lieu de travail.

Члан 8
Лмца која су остварила траво на панзију, сходио
одредбама ове коивевције, сабирањем времена осигу•рања, имају право иа даваша у натури из осигурања
за случај бол&сти, ако испуњавају услове предвиђене
за|комода,вством аемље њихо®ог пребивалишта; трошкови ошх давања падају на тчрет содијалиог ос»гурања земље њиховог оребивалишта.

Article 8
Les persofines qui-ont obtenu la liquidation d'une pension, confonmement a la presente convention, pair totalisation des periodes d'assuirance, ont droit aux prestations
en nature de I'assurance-maladie, si elles remplissent les
conditions fixees par la legislation du pays de residence;
la charge de ces prestations incombe aux institutions de
securite sociaile du pays de la residence.

Глава II
Осигурање за случај изнемоглости

Chapitre 2
Assurance-invalidite

Члдн 9
Параграф 1
Југоокдаемским или фраицуским радиицима и лмцима која су с њима изједначена, који су узастопно
или алтернативмо у обема земљама уговорницама
били зачлањени код једног или код више носилаца
социјалног осигурања, сабирају te код тих нооилаца
навршени периодд^ осигураља и други периоди који са
етаноаишта односних носилаца .социјалног осигурања
важе као периодн осжурања, под условом да c© ni
периоди не шоклапају, и то 'како у циљу одрсђивања1
права на .новчана давања или -на давања у нагурм ,
тако и у циљу одржања ил,и успостављаља тих права.
-Параграф 2
Давања у новцу из осигурања за случај изнемоглости остварују .će сагласно одредбама законодав-ства
које ce имало применмти на заинтересовано лице у
време прве лекарске конетатације лостојања оболења
или несреће, a падају иа терет носиоца осигурања
надлежног у смислу тог ваконодавсгва.
Парао-раф 3
|Ипак, ако изнемогли који je раније био осигуран
за случај нзиемоглоспи код носиоца осигурања У
другој земљи, почетком календарског тромеоечја у
току којега je оболеље наступило још иије био иајмање годину дана социјално •осшуран no законодавству owe земље у којој je оболење било установљеио,
ои добија од надлежног носиоца осигурања друге
земље давања у мовцу предвиђена no законодавству
те (друге) земље. Ова 'Ge одредба не примењује ако
je изнемоглост уследила због несреће.

Article 9
Paragiraphe ler
Pour les travailleurs salaries ou assimiles fran^ais ou
yougoslaves qui oni ete affilies success ive men t ou alternativement dans les deux pays contractants, a un ou plusieurs regimes d'assurance-invalidi'te, les periodes d'assurance accomplice sous ces regimes ou les periodes reconnues equivalentes a des peiiodes d'assurance en vertu
desdits^regimes sont totalisees a la condition qu'elles ne
so super.posent if»as, tant en vue de la determination du
droit aux prestations en especes ou en nature, qu'en vue
du maintien ou du recouvrement de ce droit.

Члан 10
Ako после обуставе или укидања лнвалидске netrзнјв оап урашик поново уопостави своје право, исплату
давања преузеће онај носилац осигурања који je био
обавезан на исплату првобитно одређене пензије, уколи'КО je стање изнемоглости проузроковано болешћу
или wecpehoM које су условиле додељивање те пеизије.

Article 10
Si, apres suspension ou supression de la pension d'invalidite, l'assure recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisime debiteur de la .pension
primitivement accordee, lorsque l'etat d'invalidite est imputable a la maladie, ou a 1'accident qui avaiit motive 1'aittribution de cette pension.

Члаи 11
Иквалидска пензија претвориће се у датом случају у старосну пензију оиим часом када буду испуљени услови који се траже no заионодавству једне

Article 11
La pension d'invalidite sera transformće, le cas
ćcheant, en ipension de vieillesse au •moment оп se trouveront remplies les conditions requises par la legislation d'un

Paragiraphe 2
Les prestations en especes de l'assurance invalidite
sont liquidees coniformement aux dispositions de la legislation _ qui etait applicahle a l'interesse a la date de la
premieie constatation medicale de la maladie ou de 1'accident et supportees par l'organisme competent aux termes
de cette legislation.
Paragraphe 3
Toutefois, si au debut du trimestre civil au cours duquel est survenue la maladie, I'lnvalide, anterieurement
soumis a un regime d'assu-rance-invalidite de 1'autre pays,
n'etaiit pas 'assujetti depuis un an au mains a la legislation
du pays oil la maladie a ete constatee, dl regoit, de l'organisme competent de 1'autre pays, les prestations en especes
prevues pair la legislation de ce pays.1 Cette disposition
n'est pas applicable si 1'invalidate est la consequence d'un
accident.
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од двеју земаља која треба да учествује у -еношењу
трошкова старосне пензије.
j
У том случају примењују се одредбе следеће
Главе 3.
Члан 12
Правила изражша у члановима 9 до 11, иримењују се и иа раднике који су били упослени у рудиици.ма у Југослааији и у Фрамцуској, како у .погледу
стицања права на давања због изнемсглости, која су
предвнђена у француском социјалном осигурању у
рудаицима, тако и у шогледу одржања или успостављања тих права.
Ипак, пензија због професионалне изнемоглости,
цредвиђена специјалиим закоиодавством за раднике у
рудницима у Француској, додељиваће се само оним
осигураницима који су били подвр.гнути том законодавству у часу када je настугобг-несјрећни случај или
оболење од којих je настала изнемоглост _и који су
гаребивали у Француокој до остварења ломенуте лекзије. Исплата oee оеизије обуставља £е пензиоиеру
који стутш на посао изван Француске.

des deux pays eusceptibles de partioiper aiux charges de
la pension de vieiilesse.
I! est faiit appication, !e cas echeant, des disipositions
du Chapitre 3 ci-apres.
Article 12
Les reg'es enoncees aux articles 9 a >M sont aipplicab.es aux travaL.euirs qui ont ete occupes dans les mines
en France et en YougoeWie pour la determination des
droits aux prestations d'invalidite prevues par le regime
fran?ais de securite sociale dans les mines, ainsi que -pour
!e maiintden ou le recouwement des droits.
Toutefois, la pension d'invalidite professionnelle prevue
par la legislation speciale aux 'travailleurs des 'mines en
Fiance nest attribuee qu'aux assures qui etaient soumis
a cette legislation au moment oil est survenu 1'accident
ou la ma.adie ayant entraine i'invaiidite et qui ont reside
en France jusqu'a la liquidation de fedite ipension. La pension cesse d'etre servie au pensionne qui reprend le travail hors de France.

Члан 13
Врхоени управни ортани држава уговорница регулисаће заједничкмм споразумом модалитате лекарске и
адошнистратавне шнтроле инвалида.

Article 13
Les autorites administratives supremes des Etats contraetants ieg.eront, d'un commun accord, les rnodalites du
contro.e medical et administratif des invalides.

Глава 111
Осигурање за случај старости и осигурање за случај
смрти (пензије)

Chapitie 3
Assurance vieillesse et assurance deces (pensions)

Члан 14
Параграф 1
За југословенске или француске радиике и лица
која су с њи>ма изјед.начена, који су узастопно или
алтернагивко' били у обема земљама уговоришцама
зачлањени код једног или код више носилада осигурања за случај старости ил.и за случај смрти (пензије),
периоди осигурања навршеии код однооних носилаца
осигурања, к.ао и лермоди који се признају ек.вивалентним периодима осигурања у смислу одрссних уређења социЈалног осигурања, сабираЈу се, под условом
да се «е поклапају, шко у циљу одређивања права
«а давања, тако и у погледу одржања и успостављаша
тих права.
Параграф 2
Кад законодавство једне ©д земаља уговорница
подв|ргава додељивање нзвеспих ко.ристи услову да су
иермоди (осигурања) иавршени у извесној професијк
за коју важи посебно социјално осигурање, сабираће
■се, за стицање права на т® кормсти, сама о«и лериоди
који су навршени у једном или више одговарајућих
посебних осигурања у другој земљи.
Ako у једној од земаља уговорница н« постоји
за такву шрофесију посебно социјално осигурање, пе;риоди оошурања, «аврш-ени у однооној професији у
једном од осигурања наведеиих у горљем параграфу,
ипак се имају сабрати.
Нарочито, пошто у Југославији не 'постоји посебно социјалио осигурање рудара, сматраће се као ,подобни за са&чрање са периодима навршенмм у француском 'рударском социјалном осигураљу само они
периоди рада навршени у рударским предузећима у
Југославији, који би, да су билн проведен.1 у ФранЦуској, омогућили стицањс ирава ирема посебном законодавству o рударском сонијалиом осигурању.
Параграф 3
Примања ма која оснгураннк може лолагати право
код сваког од и.нтересованих носилада оонгурања од.

Article 14
Paragiraphe ler
Pour les travailleurs salaries ou assimiles franfais ou
yougoslaves qui ont ete affilies successivement ou altermaitiivement dans les deux .pays contractants a un ou plusieurs regimes d'assurance vieL.lesse ou ^'assurance deces
(pensions;, .es pericdes d'assurance accornplies sous ces
regimes ou les periodes reconnues equivalentes a des periodes d'assurance en vertu desdiits regimes, sont totalisees
a la condition qu e.-.es ne se superposent pas, tant en vue
de la determination du droit aux prestations, qu'en vue
du maintien ou du recouvrement de ce droit.

Paragraphe 2
Lorsque la legislation de 1'un des pays contractants
subordonne l'octroi de certains avantages a la condition
que les periodes aient ete accompjies dans une profession
soumise a un regime special d'assurance, ne sont totalisees, pour l'admission au benefice de ces »vantages que
les periodes accornplies sous le ou les regimes speciaux
correspondants de l'autre pays.
Si, dans 1'un des deux pays contractants, il> n'existe
pas, pour la profession, de regime special, les periodes
d'assurance accornplies dans ladite profession sous 1'un
des regimes vises a.u paragraphe ler ci-dessus sont neanmoins totalisees.
Notamment, en 1'absence d'un regime special sur la
security sociale dans les mines en Yougoslavie, sont seu\es considerćes t om me susceptibles d'etre totalisees avec
les periodes accomplice sous le regime frangais relatif ž
la securite sociale dans les mines les periodes de tiravail
accornplies dane les exploitations mimeres en Yougoslavie
qui, si elles avaient ete effectuees en France, auraient
ouvert des droits au regard de la legislation speciale de
securite sociale dans les mines.
Paraigraphe 3
Les avantages auxquels un assure peut prćtendre de
la part de chacun des organismes interesses sont determi-
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ређују ce, у начелу, редуцврањем износа оних примања иа која би осигураник имао право, кад би збир
свих периода наведених у горњем параграфу 1 био
надршен код одговарајућег носиоца осдаурања, тако,
да ce овај измос редуцира у сразмери трајања периода навршених код одношог иосиоца осигурања.
Свами од .носилаца осигурања уетановљује, према
iCbom законодавству и узимајући у обзир збир свих
периода осигурања, без обзира у којој су од земаља
утоворница навршени, да ли осигураник испуш&ва^
услове који ce траже за _£тицање opasa на ' користи
"лредшГђене тим законодавство-аГ
On одређује, no правилу, износ новчаног давања
на које би заиитересовани имао право* кад би сви сабрани периоди ооигурања били навршени искључиво
под његовим законодавствоич, a давање које дугује
утврђује у -сраамерном деду ^према трајању периода
мавршених вод тим законодавством.
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nes, en principe, en reduisant k montant des avantages
aoxquels ii aurait droit si la 'totaiite des periodes visees
au paragraph® ler ci-dessus avait ete effectuee sous te
regime correspondent et ce, au prorata de la duree des
periodes effectuees sous ce regime.
Cheque orgaiiisme determine, d'apres la legislation qui
'ui est propre et compte tenu de la totalite des periodes
d'assurance, sans distinction du pays contractant оп e"es
ont ete accomplies, si i'interesse reunit !es conditions requises pour avoir droit aux avantages prevus par cette
'egislation.
| -Vjc ,
II determine, pour ordre, !e montant de !a prestation
en especes a laquel'e I'interesse aurait droit si Routes les
periodes d'assura-nce totavisees avaient ete accomplice
exc'.usivement sous sa pro^pre legislation et fixe la 'prestation due au prorata de la duree des periodes accomplies
sous ladite legislation.

Члан 15
Кад једаи осигураник, узимајући у обзир збир
свих периода наведених у параграфу 1 члана 14, ле
иопуњава у истом часу услов« који ce траже no заководавствима обеју земаља, шегово право да. пенавју има се-ЖЗИМовити. сходно сваком од законодавстава, оида кад испуни односне услове.

Article IS
Lorsqu'un assure, compte tenu de la totalite des periodes visees au paragnaphe ler de J'article 14 ne remplit
pas, au metne moment, les conditions exiigees par les legislations des deux pays, son droit a pension est etabli, au
regard de chaque legislation, au fur et a mesure qu'il
remplit ces conditions.

Члаи 16
Додатне Шакнаде и посебне помоћи предвиђене
пооебиим фран-цуским законодавством за рударске
раднике исплаћују ce само оним интересентима који
раде у фраицуским рудницима.

Article 16
L'indemnite cumulable et I'allocation sp&cia'.e prevue
p>ar la legislation fran?aise speciale aux travailleurs des
mines ne sont servies qu'aux interesses qui travaillent
dans les mines fraingaises.

Члан 17
Параграф 1
Сваки ослгурамик може у часу стицања права на
пензију да ce одрехне погодносш одредаба чл. 14 ове
ко-нвенције. Примања иа која ои може да иолаже
рраво по оонову сваког од ндциомалмих законодавстава одредиће ce тада засебно јод стране сваког заинтересованог носиоца осигурања, незавноно од иериода осигурања, одноено од лериода признатих еквивалентима, који су навршени у другој земљи.
Параграф 2
Ослгурапик може, у часу стицања новог права на
пемзију no једном од законодавстава која ce иа њега
имају применити, понов0 оптирати између погодности
из чл. 14 u оне из овог члана, ако му je од корпсти
да то учгош, било због измена у једном од националних законодавстава, било због прешоса овог пребивалишта из једне земље у другу, било у случају предвиђеном у чл. 15.

Article 17
Pa ra grap he 'ler
^
Tout assure, au moment ou s'ouvre son droit a pension, peut renoncer au benefice des dispositions de 1'article 14 de la presente convention. Les avantages auxquels i! (peut pretendre au tit re de chaoune des legislations
nationales sont alors • liquides separement par les organismes interesses, independamment des periodes d'assurance,
ou reconnues equivalentes accomplies dans 1'autre pays.
Paragraphe 2
L'assure a la faculte d'exercer a nouveau une option
entre le benefice de l'article 14 et celui du present article
lorsqu'il a un interet a le faire par euite, soit d'une modification dans i'une des legislations nationales, soit du
transfert de sa residence d'un pays dans 1'autre, soit, dans
le cas prevu a l'article 15, au moment oil s'ouvre pour lui
un nouveau droit a ipension au regard de l'une des legislations qui lui sont applicables.

Глава IV

Chapitne 4

Заједничке одредбе o осигурању за случај изнемоглости и старости

Dispositions communes aux assurances invalidity
et vieillesse

Члан 18
Ako закоиоданство једие од з«маља угово-риица
подвргава одређлвање извесних користи условима
пребивалишта, ови ce не могу применити на југословеиске или француске држављане док пребивају у
једној од д©еју земаља уговорница.
■Ипак, noMohui за децу предвиђене посебиим фрапцусмим законодавсгвом за рударске радиике исплаћују
ce само пол условима утврђеним у том законодавству.
Члан 19
За лримену параграфа 3 члана 14 узимају ce у
обзир само периоди осигурања признати са станови-

Article 13
Si la legislation de 1'un des pays contractants subordonne 1'octroi de certains avantages a des conditions de
rćsidence, celles-ci ne sont pais opposables aux ressortissants fran?ads ou yougoslaves, tant qu'ils resident dans
1'un des deux pays contractants.
Toutefois, 'es allocations pour enfants prevues par 'a
legislation firan^aise speciale aux tnaivailleurs des mines
sont servies dans les conditions fixees par cette legislation.
Article 19
N'entrent en compte, pour 1'application du paragraphe 3
de '»'article i!4, que les periodes d'assuranc« valables ,«fU
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urra оиог осигурања у коме су навршени и који су
трајали иајмање годину дана, било у Југославији било
у Фраицу.ској.

regard du regime sous lequel elles ont ete aecompHes ©t
dont la duree est au minim-urn d'un an- tant en Yougoslavie
qu'en France.

Члам 20
Ako no законодавству једне од земаљл уговор>ница при регулисању давања треба узети у обзир
просечиу зараду за укупно време ооигурања или за
један део то»г времема, просечна зарада која се узима
у обзир за рачунање давања која падају на терет те
земље има се одредити према зарадама устаиовљеним
у периоду осигурања навршеног у тој земљи.

Artic'e 20
Sd d'apres la legislation de 1'un dee pays contractants
la liquidation des prestations tient corrnpte du salaire moyen de la periode entiere d'assurance ou d'une .partie de
ladite periode, le saiai-re moyen pris en consideration pour
!e calcul des prestations a la charge de ce pays est detetrmmš d'apres les salaires constates pendant la periode
d'assurance accomplie dans 1-edit pays.

Глава V

Chapitre 5

Заједничке одредбе за разне ризике

Dispositions communes aux differents risques

Члан 21
За стицање права односно одређивање давања у
Јутослааији периоди осигурања навршени у Француској сматрају се као периоди на најтежим, тешким
ијш обичним радовима у смислу југословенског законодавства на основу доказа поднетих од стране загантересованих радника o природи послова обављених у
Француској за време по-мвнутих периода осигурања.

Article 21
Pour l'ouverture des droits ou ia determination d'une
prestation yougoslave, les periodes d'assurance effectuees
en Prance sont considerees comme se rapportan-t _ a dee
travaux extra-ipenibles, a des travaux penibles ou a d'autres travaux aiu regard de la legislation yougoslave, ^suivant les justifications fournies ipar les travailjeurs interesses indiquant la nature des travaux effectues en France
pendant lesdites iperiodes d'assurance.

Глава VI

Chapitre 6

Посмртне помоћи пензионера

Allocation au deces aux pensionnes

Члан 22
Давања за случај смрти пензионера падају на терет омог иомсоца ооигурања «од кога je осигураиик
био последњн пут зачлањен, умолико он1, узимајући
у обзмр периоде осигураља навршене у обе »емље,
испуњава услове којн се траже за добнјање тих давања са сгановишта законодавства које важи за тог
носиоца.

Article 22
Les prestations au deces dues aux pensionnes sont ž
la charge de 1'organisme auquel l'assure a ete affile en
dernier lieu, sous reserve que, compte tenu des periodes
d'assurance accomplies dans les deux pays, ii j-ustifie des
conditions requises pour beneficier de ces prestations au
regard de la legislation^ qui regit cet organisme.

Глава VII

Chapitre 7

Давања за породицу
Члаи 23
Ako домаће законодавство подвргава стицање права на давања за породицу навршењем периода рада,
профееиоиалне делапккти илм ca њом изједначених
делатности, узкмаће се у обзмр псриоди иавршани
како у једиој тако и у другој земљи.

Prestations Familiales
Article 23
Si la legislation natdona'e subordonne l'ouverture du
droit aux prestations familiales a raccomplissement de periodes de travail, d'activite professionnel'.e ou assi-milee, il
est tenu compte des periodes effectuees tant dans 1'un
que dans 1'autre pays.

Глава VIII

Chapitie 8

Hecpehe на послу и професионалне болести
Члан 24
Параграф 1
He могу ое исгицати против држављана једне од
земаља уго-ворница одредбе садржане у законодавству друге земље уговорнице, које се односе на Hecpehe у иослу и прсфесионалне болести, a које огранмчавају или укидају права странаца з-бог места њиховог пр-ебилања.

Accident du travail et maladies professionnelles
Article 241
er
Paragraphe l
,
Ne sont pas opposables aux ressortissants de 1'un des
pays contractants, les dispositions contenues dans les legislations de '.'autre pays concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles et qui restreignen-t les
droits des etrangers ou opposent a ceux-ci des dćch&ances
en raison du lie>u de leur residence.

Параграф 2
IIoBehaiba и допумске помоћп додељеие као додатак рента због несреће у послу, у сммслу законодавстава која ое примељују у свакој од земаља уговорнмца, примењују се ti на лнца наведена У горњем
параграфу 1, која пренесу своје пребивалиште из једн-е
од земаља у другу.

Paragraphe 2
Les majoratlone ou allocations corti'plementaires accordees en supplement des rentes d'accidents dai travail en
vertu des legislations applicables dans chacun des deux
pays contractants sont maintenues aux personnee visees
au paragraphe ler ci-dessus, qui transferent leur residence
de 1'un des pays dans 1'autre.
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Члан 25
Свака несрећа на послу која ce догоди југословеиском ,раднику у Француској или француском раднику у Југославији, a која je проузрокавала или може
да гароуарокује било смрт, било трајну иеопоообност,
потауну или делимичну, мора бити без одлагања пријављена од стране надлежног органа односно послодавца месно надлсжном кошударном претставништву
owe земље чији je унесрећенпк држављанин.

ArticJe 25
Tout accident đu travail survenu a on travailleur fnan?ais en You gos !a vie ou a un travailleur yougos'.ave en
France, qui a ocoasionne ou est de nature a occasionner
soit !a mort, soit une dncapacite permanente, totaie ou
partielle, doit etre notifie immediatement ,par I'organisrne
competent ou par l'employeur, aux autorites consulaires
locales du pays auquel ressortit la victime.

Члан 26
Ako један радни« којн je добио оштету за несрећни случај на послу или за професионалну болест
у једној од земаља уговориица, лршшком несрећног
случаја или професионалиог оболења затражи право
на оштету према закомода-вству новог места упослења
у другој земљи, обавезага ј« саопшпити надлежном
носиоцу осигурања те последње земље раиију иесрећу
у п-ослу односно професионалну болест, као и изиос
рента примљених поводом те несреће односно те
болести.

Article 26
Si un travaCeur qui a obtenu reparation d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnele dans 1'un des
pays contractants, fait vauoir a "occasion d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle des droits a
reparation au regard de la legislation de son nouveau lieu
de travail dans 1'autre pays, И est tenu de declarer a 1'organisme competent de ce dernier pays, J'accident du travail ou la maladie professionnelle aintćrieure ainsi que .e
montant des rentes refues a l'occasion de cet accident ou
de cette 'maiadie.

Д БO Ш

T1TRE III

ОПШТЕ И РАЗНЕ ОДРЕДБЕ

DISPOSITIONS GENERALES
et DIVERSES

Глава I

Chapitre ler
Entr'aide administrative

Међусобна административна помоћ
Члан 27

Article 27
Paragraph« ler
• |
Les autorites ainsi que les organismes d'assurances
ou de security sociales des deux pays contractants se
preteront mutuellement leurs bons offices, dans la meme
mesure que s'il s'agissaat de l'aipplication de leurs propres
regimes.
Un accord ulterielir determinera les autorites et organismes de chacun des deux pays contractants qui seront
habaites a conrespondre directement entre eux a cet effet,
ainsi qu'a centra'.iser les demandes des interesses et le
versement des prestations.
Paragraphe 2
Ces autorites et organismes pourront subsidiairement
recourir, dans le meme but, a i'intervention des autorites
diplomatiques et consulaires de 1'autre pays.
Paragraiphe 3
Les autorites diplomatiques et consulaires de 1'un des
deux pays peuvent intervener directement aupres des autorites admini'stratives et des organismes nationaux d'assurances ou de security sociales de 1'autre pays, en vue de
recueillir tous renseignements utiles pour la defense des
interets de leurs ressortissants.

Параграф 1
Власти као и установе со-цијалног осигурања дзеју
земаља уговориица иомагаће cet међуообно у истој
мври као да се рада o примени њихових властитах
осигурања.
Накнадни споразум одредиће власти и Otprawe социјалмог осигурања оваке од двеју земаља уговориица
који he бити овлашћени да у том погледу иепосредно
међусобио опште, као и да централизују захтеве ивтересеиата и исплату давања.
Параграф 2
Оњи о-рганц и установе моћиће у истом циљу суб■сидијарно прибећи интервеицији дипломатских и коизулармих органа друге земље.
Параграф 3
Дмпломатски и конзуларни органи једне од двеју
земаља могу непосредно интервенисати код управних
власти и код домаћих установа социјалног осигурања
друге земље, у погледу прикупљања свих обавештења
потребних за одбрану интереса њихових држављана.
Члан 28
Параграф 1
Коришћење ослобођења од свих врста дажбина
предвиђених законодавством једне од земаља уговориица за прстставке које се упућују државшш органима
или установама социјалиог стараша те земље, прошнpyjie се и Hai одговарајуће претставке које се упућују
ради гтримене ове конвенције државним о^маиима или
установама социјалног старања друге земље.

Article 28
Paragraph« ler
Le benefice des exemptions de droits d'eraregistrement,
de greffe, de timbre et de taxes consulaires 'prevues par
la legislation de 1'un des pays contractants pour les pieces
a produire aux administrations ou organismes de ećcurite
social« de ce pays, est ćtendu aux pieces correspondantes
a produire pour l'application de la presente convention
aux administrations ou organismes de security socia'e de
1'autre pays.
Paragraph« 2
Tous actes, documents et pieces quelconques ž produire pour "execution de la prćsente convention sont
dispenses du visa de legalisation des autorites diplomatiques et consulaires.

Параграф 2
Сва акта, докумелта и било које претставке које се
>тгвућ'ују ради извршења одредаба ове конвенције ослобођеии су зваиичне овере од стране дипломатеких и
(Конзуларннх о.ргана.
t
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Члан 29
Саогаштења која ee упућују ради примене ове конњенције од стране шрисниха те конвенције установама
оситурања, властима1 и судовима једне од земаља уго'вортица, надлежним у иредмету социјалвог осигурања,
трсба да су саставд>ена «а једиом од службених језика
једне или друге земље.
Члан 30
Захтеви и жалбе који би морали бити поднети у
одређеном року државном органу или устаиови -социјалног осигурања једне од земаља уговорница, надлежним за трмање тих захтева и жалби у предмету социјалиог осигурања, . помоћи за лородиду « содијалног
старања, сматраће ce Kaoi благовремеио паднесени, ако
су у истом poiKy достављени одговарајућем органу или
уктанови у другој земљи. У том случају, тај; лоследњи
ортан, одиосно! устансва дужан je да захтеве и жалбе
одмах достави надлежној устаиови.
Члан 31
Параграф 1
Врховии управии оргаии д.ржава угсивориица прапиtaihe нбпосредно! ближе мере за спровођење ове koihвеидије и даггунаких споразума који <се у њој предви"ђају, уколико те мере зактевају њихову међусобну сагласност.
Игсти државии органи. оаопштаваће један другоме
благовремено! измене кој« наступе у законодавшш и
друшм нормативним актима њихове земље у иогледу
уређења набројаних у члаиу 2.
Параграф 2
Надлежн« државии органи односно службе сваке
од земаља уговорница саогаштаваће једни другима и
остале одредбе донете ради извршеша ове коивенције
на подручју своје земље.
Члан 32
Kao »рховми управни oprarot у смислу ове конвеиције сматраће ce у свакој од држава уговорница министри који, сваки у својој земљи, имају у својој надлежности уређења набројана у члану 2.
f
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Article 29
Les communications adressees, pour I'appHcation de
la presente convention, ip>ar les benefieiaires de cette convention aux organismes, autorites et iwidictions de l'un
des pays contractants competents en matiere de securite
sooiale seront redigees dans 1'une des langues officielles
de l'un ou de 1'iaiutre pays.
Article 30
Les demandes et recours qui devraient etre introduits
dans un delai determine aupres d'une autorite ou d'uin
organisme d'un des pays contractants competent pour
recevoir ces demandes et recours en matiere d'assurances
sociales, de prestations famiviales et de seourite sociale,
sont consideres camme recevables s'ils sont presentes
dans le meme delai auipires d'une autorite ou d'un organisme correspondent de J'autre ipays. Dans ce cas, cette
derniere autorite ou ce dernier organisme devra transmettre sane retard les demandes et recours a 1'organisme
competent.
Article 31
Paragraphe ler
Les autorites administiatives suprSmes des Etatscontractants arreteronl directement les mesures de detail
pour "execution de la piresente convention ou des accords
complementaires qu'elle pršvoit en tant que ces mesures
necessiitent une entente entre elles.
Les memes autorites administratives se communiqueront en teanps utile les modifications survenues dans la
legislation ou la reglementation de leur pays concerna-nt
ies regimes enumeres a 1'article 2.
Paragraphe i2
Les aiuforites ou services competents de chacun des
pays contractants se commuiniqueront les autres dispositions prises en vue de 1'exeoution de la pr&ente convention a 1'iinterieur de leur propre pays.
Article 3©
Sont consideres dans chacun des Etats contractants,
comme autorites ■admiriistraitives supremes, au sens de la
presente convention, les Ministres qui ont chacun en ce
qui le concerne, les regimes enumeres a 1'article 2 dans
leurs attributions.

Глава II

Chapitre 2

Разне одредбе

Dispositions diverses

Члан 33
Установе које су обавеане «а исллату социјалних
даважа у смшслу ове конвелције извршаваће ваљано
обавезе топлатом у новду св-оје земље, саглаоно одредбама споразума o плаћашу између Југославије и
Француске који je на снази у часу извршења трансфера.
У случају кад би у једној или у другој од аемаља
утоворница биле донете одредбе o ограннчењу деви3iHor промета, биће одмах предузете мере у сагласности обеју Влада, у циљу да ce, саглаоно одредбама ове
конвенције, обезбеди трансфер дужних износа с једне
и с друте стране.

Article 33
Les organ femes debiteurs de prestations sociales en
vertu de la presente convention s'en libereront valaiblement dans 'a monnaie de leur pays, conformement aux
dispositions de l'accord de paiement entre la France et la
Yougoslavie en vigueur au moment du transfert.

Чла« 34
Овим ce не учсидају правила предвиђеиа у законодав>стви1ма наведеним у члану 2 у погледу услова за
учешће осигураника у изборима (којк -ce врше у устаиовама содијалиог осигуран.а.

Au cas ou des dispositions seraient arretees dans l'un
ou dans l'autre des deux pays contractants en vue de
soumettre a des restrictions Je commerce des devises, des
mesures seraient prises aussitot, d'accord entre les deux
Gouvernements, pour assurer, conformćment .aux dispositions de la presente convention les transferts des 6ommes dues de part et d'autre.
Article 34
II n'est F>as dćrogć aux regies prćviues par les regimes vis6s ž 1'article 2 ipour les conditions de la particiipation des assurćs aux elections- auxquelles donne lieu le
fonction>n«ment d« la sžcurite sociale,
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Члан 35

Формалности које би зćikO'HiOkh или други 'П.роиги-си
једие од земаља уговорница могли шредвмдети за исплату давања, одобредих од стра>не њених установа <социјалног осигурања, кад се исплата има вршитл ва«
властите територије,
примеиЉе ce једнако, под истим
условима као1 за солствепе држављане, и за лица Koja
оу <корианици тих давања no основу ове конве-нциЈе.
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Article 35
Les formalites que les dispositions legales ou reglementaires de "on des pays con tree t ants pourradent prevoir
pour le service en dehors de son territoire, des prestations dispensees par ses organismes de securite sociale,
s'appidqueront egalement dans les ro&mes conditions qu'aux
natdonaux, aux person nes admises au benefice de ces -prestations en ver to de la presente convention..

Члан 36
Одредбе које cy нуиане за примеиу ове аихнвенције
у погледу разиик r,pa«a ооцијалнаг осигурања сбухваћеиих у. уређењима иабројаиим у члану 2, биће предмет
једног или впше доиужких споразума између Влада
или између врховиих управннх оргама држава уговорнлца. Ови споразуми моћиће да обухвате, б.ило читаву
територију земаља уговориица, било саш* један део.

Article 36
Les dispositions necessaires poor "application de la
present© convention en ce qui concerne les differentes
branches de 'a securite sociale comprises dans les regimes
enomeres a "article 2, feront "objet d'un ou plusieurs
accords complementaires entire les Gouvernements ou entre
les autorites administratives supremes des Etats contractants. Ces accords pourront concerner, soit 1'ensemble du
territoire des pays contractants, soit une partie seulement.

Члан 37
Све потеџшоће y вези ca применом ове конвеиције
решаваће споразумно врховни управни оргаии Државаутоворница.

Article 37
Toutes les difficulty relatives a 1'application de la
present© convention seront re glees, d'un common accord,
рат les autorites administratives supremes des Etats contractants.

Члан 38

Articte 38
Paragraphe ler
La presente convention sera ratifMe et les instruments
de ratification en seront echangćs a Belgrade aussit6t que
possible.
Parag raphe 2
Elle entrera en vigueur le premier du mois qui suivra
1'echange des instruments de ratification.
Paragraphe 3
La date de mise. en vigueur des accords complementaires vises a l'article 36 sera pržvue auxdits accords.

Параграф 1
Ова конвенција биће ратификована, a ратификациони инструменти бкће измењани у Београду што je
могуће пре.
Параграф 2
Она ће .ступити на снагу лрвмм даном оног месеца
■кој-и ће следити размеии ратификационих инструмената.
Парапраф 3
Дан ступања на онагу доПуиских оторазума помемутих у члану 36 биће пред.виђец. у односним споравумима.
Параграф 4
Давања no којима je исплата била обустављена,
применом одредаба које су на снази у једној од земаља уговорница, услед пребивалишта овлашћеника У
инострансгву, »сплаћиваће ce почев од првог дана оног
месеца који следи ступању на снагу ове конвенције.
Давања моја нису могла бити додељена »нтересентима
због истог разлога, биће регулисана и мсплаћивана
рачунајући од истог дана.
Овај параграф биће примењен, само у случају ако
захтевп буду поднетп у року од годиие дана ранунајући
од дана ступаља на онагу ове конвенције.
Параграф 5
Права југословенских или фравцусжих д.ржављана
којима су, npe ступања на >снагу ове апште конвенције,
регулисаие пензије или ренте из осигурања за случај
•старости, моћнће ce ревидирата на захтев кнтересената.
Рев'изија he имати за последицу, да ће ce корисн-ицима, шочев од првог даоа оиог месеца који he следити
ступању иа снагу oee «онве,нције, прианати иста права
каква би имали да je ова ко.нвеиција 'била на снази У
часу регулисања npaua.
Параграф 6
Допунски споразуми поменути у члану 36 утврдиће
услове и модалитете под којцма ће бит« ревидирана
ирава која су била раније регулисана, .као и она .која су
била успостављена или регулисана шрименом лретходиог .параграфа, да би ce регулисање тих
п.рава сагласило
одре.дбама ове конвендије одиооно1 помеиутих шора-

Paragraphe 4
( Les prestations dont le service avait ete suspendu en
application des dispositions en vigueur dans un des pays
contractants en raison de la residence des interesses a
I'etnamger seront service a partir du ^premier jour du mois
qui suit la_ mise en vigueur de la present© convention.
Les prestations qui n'avaient pu etre attributes aux intćresses pour la meme raison, seront liquidees et servies a
compter de la meme date.
Le present paragraphe me tecevra application que ^i
les demandes sont formulees dams le de'ai d'un an a compter de la date de la mise en vigueur de la presente convention.
Paragiaphe fi
Les droits des ressortissants fran^ais ou yougoslaves
ayant obtenu antžrieurement a 1'entrže en vigueur de la
convention generale, la liquidation de pensions ou rentes
d'assurance vieillesse, pourront etre revises ž la demande
des intćressćs.
La revision aura pour effet d'accorder aux bćnćficiaires a :partir du premier jour du mois qui suit la mise em
vigueur de la presente convention, les m femes droits que
si la convention avait 6t6 en vigueur au moment de 'a
liquidation.
Paragraphe 6
Les accords complfementaires vises a l'article 36 fixeront les conditions et rnoda'ites suivant lesque'les les droits
anterieorement liquides ainsi que ceux qui ont ete retab'.is
ou liquides en application du panagraphe precedent seront
revises en vue d'en rendre la liquidation conform© aux
stipulations de la prćsent© convention ou desdits accords.
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зума. Ako су раније регулисана прааа била окончана
једжжратном испратом, «ема места ревизмј«.
Члан 39
Лар-аграф 1
Ова конвенција закључена je на време од годину
дана. Она he се обнављати прећутно из године! у годину, ако н-е дофе до отказа, који мора бити саоотштен
три месеца пре истека рока.
Параграф 2
У случају отказа, одредбе све коевенције и допунскик споразума, ломанутих у чл. 36., и даље ће ce примењивати на већ стечена права, без обзира на одредбе
o ограиичењима «оје би заинтересоване стране могле
■предвмдети >за случај боравкл осигураника у инострамству.
Параграф 3
У псгледу права чије je стицање у таку с обзиром
иа лериоде осигурања навршеие пре ,да«а трестанка
важноети ове комвенције, одредбе ове коивендије моћиће се примењивати под условима који треба да буду
лредвиђени допуноиим споразумима.
Чла« 40
Од дана ступања на одагу с<ве конвенције престаје
да важи члаи 12 Уговора a раду и помоћима између
Југославије и Француске од 29 јула 1932.
У потврду чега, односни опунсжаћемици потписали
су ову комвенцију и ставили на њу с.вој« лечате.
Сачињено у два примерка у Паризу, 5 јануара 1950.
P. SEGELLE, s. r.
Marko RISTIĆ, s. г.
Phffippta PERIER, s. r.
Slavko MADJER, s. r.
СПЕЦИЈАЛНИ ПРОТОКОЛ
o помоћи старим радницима која je предвИђена француским законодавством
Високе Стране Уговорнице, узимајућн у обзир да
су француски држављами, «астање«и у Југославији,
потпуио изједначени са југословенским у погледу уживања сталне помоћи> уместо лензије, која ce додељује
■старим и изиемоглим раднмадима који иису навршили
лотребни стаж за стицање шензије, утаначиле су
следеће:
— помоћ старим .радницима доделиће ce, под условима
предвиђеиим за француске раднике no заканодавству o
■старим радницима, свима старим јутословеиским раднмцима без довољних средстава, који буду имали најмање петнаест година непрекидног боравка у Француској у време подношења захтева.
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Si les droits anterieurement' liquides ont fait l'objet d'un
reglement en capital, i! n'y a pas lieu a revision.
Article 39
Paragraphe ler
La presente convention est conciue 'pour une duree
d'une annee. Elle sera irenouvelee tacitement d'annee en
annee sauf denonciation qui devra etre notiifiee trois mois
avant 1'expiration du terme.
Paragraphe 2
En cas de denonciation, les stipulations de la presente
convention et des accords complementaires vises a liartic le 36 resteiront app'.icables aux droits acquis, nonobstant
les dispositions res trie t i ves que les regimes interesses
prevoiraient ipour les cas de sćjour a l'etranger d'un assure.
Paragraphe 3
En ce qui concern© les droits en cours d'acquisition
afferents aux iperiodes d'assurance accomplies anterieurement a la date a laquelle la presente convention cessera
d'etre en vigueur, les stipulations de cette convention
resteront applicab'es dans les conditions qui devront etre
prevues 'par des accords complementaires.
Article 40
A dater du jour de l'entree en vigueur de la present«
convention, est abroge 1'article 12 du Traite de Travail
et d'Assistance entre la France et 'a Yougoslavie en date
d u 29 juillet 1932.
En foi de quoi1, les plenipotentiaires restpectifs ont
signe la presente convention et J'om-t revetue de leurs
cachets.
Fait en double exemp'.aire a PARIS, le 5 janvier 1950.
P. SEGELLE, m. p.
Marko RISTIĆ, m. ip.
Philippe PERIER, m. p.
Slavko MADJER, m. p
PROTOCOLE SPECIAL

relatif a I'allocation aux vieux travailleurs salaries
prevue par la legislation fran^aise
Les Hautes Parties Contractantes considerant que les
ressortissants frangais resident en Yougoslavie sont assimiles entierement aux Yougoslaves en ce qui concern«
le benefice de 1'aide permanente au lieu de pension accordee aux vieux travailleurs salaries et aux inva'.ides qui
n'ont pas accompli le stage necessaire pour obtenir une
pension, ont con venu ce qui suit:
— ^'allocation aux vieux travailleurs salaries sera accordee dans les conditions prevues pour les travailleurs
fran^ais par la legislation sur les vieux travailleurs
salaries a tous les vieux travailleurs yougoslaves sans
ressources suffisaintes qui auront au moins quinze annees de residence ininterrompue en France a la date
de la demande.
Помоћ старим радницима, додељеиа под иапред
L'allocation aux vieux travailleurs salaries attribute
одређеним условима, престаће ce иоплаћивати корисннцима југословенског држављанства кој.и буду напу- dans les conditions defimies ci-dessus cessera d'etre servie
aux beneficiaires de nationalite yougoslave qui quitteront
■стили француску територију.
le territoire fran^ais.
Рађеио у два примерка у Царизу, 5 јануара 1950. г.
Fait en double exemplaire a PARIS, le 5 janvier 1950.
Р. SEGELLE, s. r.
(Марко РИСТИЋ, с. р.
P. SEGELLE, m. p.
Marko RISTIĆ, m. p.
Philippe PER1ER, s. r.
Славко МАЂБР, с. р.
Philippe PERIER, in. p.
Slavko MADJER, m. p.
Овај указ ступа на снагу даном обј ављивања y „Службеном веснику Президијума
Народне скуттштине ФНРЈ".
У. Бр. 1031
9 маја 1950 год.
Београд
Президијум Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије
Секретар,
Миле Перуничић, с. р.

Претседник,
др Иван Рибар, с. р.
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6.
Na osnovu člana 74 tačka 9 Ustava FNRJ, Piezidijum
Narodna skupštine FNRJ izdaje
UKAZ
O RATIFIKACIJI MEĐUNARODNE KONVENCIJE ZA
ZAŠTITU LJUDSKOG ŽIVOTA NA MORU, ZAKLJUČENE U LONDONU 10 JUNA 1948 GODINE
Član 1.
Odobrava se i dobiva obaveznu snagu Međunarodna
konvencija za zaštitu ljudskog života na moru, zaključene
u Londonu 10 juna 1948 godine.
(Sleduje tekst na engleskom jeziku)
Član 2
Ovaj ukaz stup« na snagu danom njegova donošenja.
U. br. 179
6 februara 1951 godine
Beograd
Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Sekretar,
Mile Peruničić, s. Г

Pnetsednik,
dr Ivan Ribar, e. r.

7.
Na osnovu člana 74 tačka 9 Ustava FNRJ, Prezidijum Narodne Skupštine FNRJ izdaje
UKAZ
0 RATIFIKACIJI DOPUNSKE KONVENCIJE OD 13
MAJA 1950 GODINE NA MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O PREVOZU ROBE NA ŽELEZNICAMA
(MKR) OD 23 NOVEMBRA 1933 GODINE
*
Član 1
Odobrava se i dobiva obaveznu snagu Dopunska konvencija od 13 maja 1950 godine na Međunarodnoj konvenciji o prevozu robe na železnicama (MKR) od 23 novembra. 1933 godine.
<Sledi tekst Dopunske konvencije na francuskom
jeziku).
j,
I
Član 2
Ovaj ukaz stupa na snagu danom njegova donošenja.
U. br. 178
6 februara 1951 godine
Beograd
Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Sekretar,
Mile Peruničić, s. r.

Pretsednik,
dr Ivan Ribar, e. r.

ODLIKOVANJA
Na osnovu Člana 2 Zakona o ordenima i medaljama,
a na piedlog Pretsednika Vlade FNRJ, Prezidijum Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije
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r e š i o j e
da se za naročite zasluge učinjene narodima Federativne Narodne Republike Jugoslavije odlikuje
ORDENOM JUGOSLOVENSKE ZASTAVE I REDA:
dr Ribar Ivan, Pretsednik Prezidijurna Narodne skupštine FNRJ'
Br. 4
20 januara 1951 godine
■Beograd
Sekretar,
Potpretsednik,
M. Peruničić, s. r.
M. Pijade, s. г.
Na osnovu člana 2 Zakone o oi denim a ii medaljama,
a na predlog Pretsednika Vlade FNRJ, Prezidijum Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije
r e š i o } e
da se za pokazane .zasluge u radu na obnovi i izgradnji naše socijalističke zemlje odlikuju
MEDALJOM RADA:
Borčilo Salke Junus, Vereš Ivana Olga, Zivković Маnojla Slobodan, Zortć Vuleta Sofija, Zec Marka Milica,
Ilić Jovana Milenko, Kekić Sime Evica, Knežević Marta,
Knežević Josipa Ruža, Melović Vidoja Radojko, Metikoš
Stanka Anka;
Mitrović Miloša Cveta, Novčić Božidara Milka, Nikolić, Rade Bosa, Pešić Milutina Kostadmka, Paraćinović
Dimitrija Stanko, Radivojević Dušami Ruža, Stojković
Franje Zorlca, Sili Pavla Kata, Đuki'ć Cvijie Đuro, čurSć
Pere Ilija, Džanković R!?išida Bahrija, Šarić Matije Frančiška, Blažić Radomii., Bažu'nić Vidaka Momir, Zortć Stanka Sima;
Lukić Petra Pavle. Kresoja Trivuna Milja, Kincel
Milana Jelena, Kresoja Miloša Stanko, Kresović Stevana
Cvetko, Stokuća Živka, Fiiipović Ilije Steva, Nedeljkoviić
Milovana Jelierjvka, Milenkovtć Gavrila' Lepa, Peter Žir
vana Ankica, Ranisavljević Čedomira Mirko, Samardžić
Save Angelina, Doroškj, Luke Zora, Mežneiek Antona
Jozefina, Ađić Rade Dušanka;
Zivković Ilije Smilja, Litra Petra Kata, Rončević
Đoke Mira, Samonis Antona Vinko, Šulić Maksima Milena,
Bulatović Đoida Danicav Vučetić Milo ja Zagorkai, Gaćešai
Franje Marija, M&rtinović Jovana Gojko, MatiĆ Cvetka
Micdrag, Mihajlo vie Jove Steva1, Stoiljković Sime Draguna, Ti novac Šandora Slavica, Mohači Stjepana Judita,
Pranić Niko!« Danica, Radujko Stojana Svetozisr, Červenjak Franje Jelisđveta;
Členek Josipa Janko, Šijačk; Steviana Ilija, Šarlije Dušana Jelka, Aniln'čić Nikole Đurđevka, Bajić Jovice Jovan,
Dragičević Franje Anton, Dragičević- Venol Kristina, Detki IštviEina Erži, Dibolt Josipa Elizabeta, Kovač Ambruša
Esti, Kovačević Jakova Danica, Tot Pavk Pavle, Gios
Johana Emilija, Dević Mila Miloš, Sviličić Petra Megda,
Zdravković Nikole Vellbor, Mitrović Sretena Milenka,
Dinulović Aleksandra Mileva, Jovanović Milana Dana,
Kostić Koste Vlastimir, Mitrović Prokopa Đurđa;
Pešić Todora Bori vo je, Pešić Peti a Bogoljub, Stanković Miloša Luka, Simonović Milana Borivoje, Tucaković
Mojeije Aleksandar, Hancko Andrija Matija, Domazetović
Boška Vasilije, Jovanović Ljubomira Raj'ko, Janković Jovana Petar, Kostić Riste Blagoje, Mitrović Ljubomira Darinka, Miljković Spase VladimiT, Niki'čevlć Velimira Biana, Paunković Milivoja Dobrosav, Peš-ič Milana Radovan,
Radosavljević Miloša Borisav;
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Stoiljković Jovan« Vuk osa va, Spasić Bogosava Smilja,
Krstić Atanasa Petar, Kocić Vojislava Tihomir, Stefanović Josifa Stojan, Marjanović Bega Tatomir, Obradović
Mihajla Stana1, Vukovi'ć Dragutina Toma, Kota Pavla Katarina, ličina Mila Nikola, Domankoš Antonija Kaiman,
Mocskov Ivana Milan, Vukomirović Petra Mira, Vidić Staramira Desamka, Đorđević Marka Nikola, Mihajlović Miliuma Ljubica, Migrić Živojina Dragoljub;
Nikolić Milena Živojin, Obrenović Dr.-jgutina Milenka,
Radosavljević Živojina Žoia, Rad u lovi ć Bože Ružica, Savić Radosava Smilja, Smiljanić Đure Dušisnka, TomM
Dušana MiHca, Tomić Dimitrija Vladirn'r, Arandelović
Luke Borivoje, Veličković Gavrila Ncda, Vučić Save Živojin, Vuč'kovie Aleksandra Josip, Zivkovšć Dušana Boško, Jović Petrače Vlajko, Marković Prokopa Nikola, M!adenović Petra Bla'goje, Marinkovilć Vulčfea Vida, Nikolić
Dor da Ranđel, Stanković Jovana Mirko, Sa vić Pejče
Stana;
Stojanović Blagoja Spasa1, Stojiljkovčć Ilije Ljiubomir,
Tasić Mladena Vlajko, Cvetanović Bož!idara Milorad, Cvetković Kostadina Božilo, Ignjatović Svetisteva Bcr'voje,
Brdar Petra Luka, Varovic Ignjaca Marjan, Tričković
Koste Jovan, Blindareviić Nikole Josip, Filipović Tcdora
Desanka, Galović Janka Toma, Kocijan Antona Ste van,
Pataiica Šandora Barbara, Paunović Koste Dušan, Pejčić
Miše Nestor;
Romoda Mihaila Andrija, Farkaš Josipa Josip, Fišner
Andrije Josip, Homjak Jovana Jovan, К;б Franje Franja,
Stojković Ivana Pavle,. Mitrović Radosava Ratcmir, Rogoljišek Antona Martin, Duranti Mihaila Julije, Egienji
Grge Giza, Kermeci Lajoša Lajičo, Misrton Stevana Ste van.
Salai Šandora Ivan, Šinković Đure Lazar, Antić Stamena
Đura, Antić Bogosava Bosiljka, Barčić Selima Mustafa;
Jovanović Milana Dragan, Miljković Stamenka Jordan, Glišiić Ilije Zagorka, Jovanović Svetozara Dnr.'goslava,
Janković Mladena Dragoslav, Miljković Josifa Dragoljub,
Šević Andrije Aleksandar, Crnogorac Riste Milan, Barbirević Marije Radivoje, Mileusnić Paje Marija, Manx
Nikole Dragutin, Petiović Radosava Jovan, Boca Ilije
Dragica-, Drakulić Đure Julijana, Živkovrć Tcdora Ljubomir, Milosavljevi-ć Mila Darinka, Alfaši Mihajla Mihajlo,
Čipak Josipa Josip, Bundi? ć Jakova Antun, Mirkonjev
Obreda Vladimir, Reder Janoša Anton;
Stankov Miloša Radića, Halmaji Matije Imre, Beljanski Ivana Jovan, Katanić Dušana Nenad, Fodoi Matije
Franja, Čavić Pavla Draga, Milovianović Zivka Nada, Mojsilović Špira Života, Prerričić Milana Zivka, Simić Gavrila
Milovan, Đukić Cvetka Petar, Ivković Miloja Staniša,
Jovanović Stevana Natalija, Kremanović Tioeava Stevan.
Markać šandora Marija;
Muzbeg Selmana Ilijas, Tomić Alekse Vukosav, Anđelković Mi'li'ća Ivan, Emilović Đure Jelena, Mijatović Miloja Radovan, Mladenović Trifuna Svetomii, Paotović
Ratka Dušan, Anđelković Ljubomira Milija; Bućić Miloševa
Jevrem, Đuričin Živka Aleksandar, Đorđević Miloja
M:livoj, Đorđević Zarije Velja, Nikolić Božina Hristivo!ie,
Petrović Sretena Aleksandar, Stanković Cvetka Ratko,
Stojanovi'ć Ilije Lazai, Urošević Arse Steva;
Filimonović Draigoljiuha Zivadin, Antić Mite Stanislav,
Bogićević Velimira Milan, Veličković Aleksandra Svetislav, Vuči'čević Petra Velimir, Dinić Vukadiua Rodoljub,
Dinčić Stojana Dragoljub, Ilić
Laizrira Jovan, Janković Jovana Gradimir, Krstić S[o:ana Ljubomir, M-'lenkoviić Miladina Ljubomir, Petiović Tod ara Branislav, Petrović Sime
Miljko, Simić Vladimira Momir, Stefanović Dimitrija Milić, Stojanović Krste Dobrosav, Ćirić Vojislava Predrag,
Cvetković Vojislava Dobrivoje, Bec Jakova Franc, Vasiljević Svetislava Stanoje, Dimitrijević Diagutina Miroljub;
Dimitirijeviić Jovana Svetomir, Đuković Ljubomira
Emilija, Ivanov Sazde Ivan, J.anić Miloša Petraštn, Jovičić Bogosava Aleksandar, Marković Miloja Đurđe, Milovanović Milenka Dragomir, Mihov Sfcsmćka Mrtko, Nikolić Aleksandra Bane, Ristić Vojislava Aleksandar, Andel-

ković Stojan, Bošković S. Danilo, Đordć Milojika Obfcd,
Ignjatović Aleksandar, Ristiić Gope Jana, Stamenković
Mihajla Sibin, Antić Ljubisava Žarko;
Radivojević Dimitrija Borivoje, Aksentijević Stojana
Obrad, Bogdanović Petronija Obren, Blagojević Joviše
Boriša, Doj'činović Tase Milentije, Jakovljević Čedomira
Dragić, Kova'čević Božidara Milija, Stanković Manojla
Čira, Ča'uković Tihomiia Bogoljub, Đorđević Milana Božidar, Ilijev Gige Nikola,
Jovanović Dragutina Kadonrr,
Mačić Ljubisava Krstia1, Milenov Milić Gica, Milijev Mi1hajla Cvetko, Ognjanović Koste Svetozar;
Stamenković Todosija Cvetko, Urošević Miloš, Šljivić
Đorda Dragoljub, Blažić Radojice Miloš, Đorđević Cvetk0
Dobrosav, Jovičić Milana Miodrag, Kovač Nikole Jožef,
Kistović Nikofe Vladan, Kuzmanović Milana Danilo, ; Mijajlović Tikomira Ljubiša, Popović Sime Kosara', Rado ević
Živote Zdravko, Radisavljević Životna! Milorad, Todorović
Čedomira Milutin, Filipović Veselina Mirko, Cvetković
Josifa Radomir, Debeljaković Mihaila Radonja, Đokić
Ljubomira Dragoljub, Radisavljević Petronija Ljubiša^,
Stošić Petra Čedomit, Trifunović Živadina Božidar;
Šunić Cveje Spasoje, Alić Ibrahima Mehmied, Ajduković Spire Jovan, Bukvić Rade Mi'.an, Bogdanović Milana
Slobodan, Brki'ć Živojina Mi'.adin-, Vučković Miloša Slobodan, Zorić Ignjata Karlo, Zkitić Hase Raif, Jović Melentije Živan, Kovačev'ć Lazara Božidar, Lukić Stevana
S'.avko, Lazić Laz® Todor, Mućić Radovana Lazar, Pajić
Vase Milan;
Pantelić Bože Vidoje, Strgnar Ivana Ignac, Stančić
Pete' Janko, Simić Sime Milutin, Smiljanić Jeiemije MiV
lovan, Feriaiti Šabana Adem, Abdulović Rama Vehbo, Gulevski Pantelije : Rista, Gusinac Ibre Hasim, Jahjagić Riza
Jašar, Mertinov ć Hasan® Ahmet, Murić Smaie Sufjo. Pavloviić Radića Slavko, Radomirović Mata Vladimir, Timotijević Milivoja Ivan, Ugljanin Vahtijara Šaban, Hoćanin
Jašara Omer;
Škrilielj Rušida Sulejwian, Adamovvć Radosava Andrija, Adamović Radosava Novica, Damnjanović Milenka
Košta. Danilović Jezdimka Nikola, Ilić Veljka Drago, Jokić Radomira Radoiko, Kovačevn'ć Stevana Dušan, Lacković Despote Mihajlo, Radovanovrć Stanimira Ivan, Smiljanić Mladena Dragić, Todorović Božidara Radivoie, Cviiović Milivoja Rađenko, Arandelović Liubomira
Dobrivo:e,
;
;
Božllović Stanko, Veljković Jovanče S ma. D nčić Milana
Tihomir, Dončić Sotira Miten, Đordevi'ć Stojana Zivoji'n,
Đurić Vladimiia Dušan. Zlatanovi'ć Cvetka Stojanče, Jović
Manasije, Jović Ranđeia Krsta;
Krtanović Žika, Mladenović Stoička Dušan, M:išić Koste Nikola, Mari n kov i ć Velina Stanislav, Svefkov:ć Rade,
Stoianovrć
Đorda Stanoie, Cvetković Vasillia Vladimir,
Na:d-nović Jefte Mile, Orlić Nade Miloš, Popović Svetozara Bratislav;
Ristić Gope Dejan, Ranđelovrč Radela Ljubomir, Ristić Stoiadina Svetozar, Ristić Dušana Ranko, Radosavljević Todora Božiidai, Radulović Milića Stamen, Stojanović Miloja Aleksandar, Ši;nderić Sime Mihajlo. Zdravković Milenka Krsman, Jankulović Krste Branko, Mandić
Mile Rade Rankov Petra Milan;
Sušac Marjana Marko, Stefanović Ljubomira Tanasije,
Лиić Jovana Dušan. Marčeta Franje Ivan, Perović Petra
S'avim'r, Buševski Gavre Tomislav, Vinčić Bože Marko,
Juloski Tnai'ka Ilija, Kutanovski Ris te Tane, Pejovski Selafima Iraklije, Stanojević Nikole Siojanfa, Stojković Save Košta, Stanojević Milana Jovan?a, Mladenović Alekse
Dušan.
Br. 148
13 decembar 1950 godine
Beograd
Sekretar,
Mile Peruničić, s. г.

Pretsednik,
dr Ivan Ribar, e. r.
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Na osnovu fiaina, 2 Zakona o ordenima i medaljama,
a na predlog Pretsedniiika Vlade FNRJ, Piezrdijum Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije

Na osnovu člana 2 Zakona o oidenima i medaljama,
a na predlog Pretsednika Vlade FNRJ, Prezidijum Narodne skupštine Fedeiativne Narodne Republike Jugoslavije

r e š i o je
da se za pokazane zasluge u radu na obnovi i izgrac
nji naše socijalističke zemlje odlikuju

r e š i o f e
da se za naročito pokazane zasluge u radu пд, kultur no-umetničkom polju odlikuje

ORDENOM RADA III REDA:
Angelkovsiki Jovana Blago je, Andonovski Jordana' Gcrgi, Acev Atanasova Vaingel, Vaisilevski Gorgijev Jovan,
Georgijevski Krsto Boris, Hi^eva Mirkta, Evgenija, llić Vasiia Branko, Ilijevski Jovana Ilija, Lipkovski Trajkov Petar, Malceva Vangela Elena, Maksimova Alekse Pavlina,
Ni'kolova Panova Menka, Pašovski Todora Kiro, Ramadanov Jusuia Faik, Sirova Tase Persa, Štefanova Stefan
Cena, Stojanova Jovana Ljiljana, čižbanovski Na umov
Boris.

ORDENOM RADA II REDA:
Srdanović Jovana Josif, član drame Narodnog pozoiišta u Nišu.
Br. 2
6 januara 1951 godine
Beograd1
Sekretar,
Pretsednik,
Mile Peruničić, s. r.
dr Ivan Ribar, s. r.

MEDALJOM RADA:
Antova Eftimova Rada, Andrejev Trajana Angelko,
Angelovski Tomo BiM, Abdijievsk; Ali! Raim, Amedova
Aiifova Nerma, Bogojevska Cvetanova Trajanka, Bakiev
Nakov Jordan, Bekir Šekir Vekir, Bikova Ivan Jordanka,
B'.aževski Jovanov Pero, Vlahova Gerasova Ana, Vasiilev.ai
Dimčeva Persa, Vasevefci Mihajlo Slobodan;
Gigovski Jovanov Zivko, Georgijeva Apostolova Lenka, Georgijeva Josip Rada, Georgijeva Nikola Nada, Džikov Jovana
Asen, Dujovski Jovanov Kočo, Dimovski Jovana Ilija1, Divarić Stepana Fran'o, Deladin Red žep' Abdulah, Eminov Azir Ramadan, Zejnulov Nebija Ebip,
Smailovski Abdulaha Nazi, Ivanova Borisa Cveten k a, Imerovski Bajramov Ženko, Ibraimova Sali. Sanija;
Ivanovski Vase Stoj'ko, Ilijeva Smile Stojina, Jovanovski Stamenov Dimitar, Kočevski Hristo Nikola, Kamberovski Ris tov Jovan, Ljutkova Panov Todor, Manevski
Đorđi Jovan, MManovski Sotirov Jonće, Nikolova Jovana
Rajna, Miiiajlovski Atanas Branko, Pundoski Niikoiov Risto, Petkov Georgiiev Vando, Radevski Goše Todor, Sekulovski Petrov Ilija, Todorov Georgijev Stefan, Tasevski
Stoimenov Dimibat, Useinov Nuhi Nemet, Šunkovskj Petar
Aleksandar, Šakirov Selknov Adtfl.

Na osnovu člana 12 Zakona o ordenima i medaljama,
a na piedlog Pretsednika Vlade FNRJ, Prezidijum Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije

Br. 147
18 decembra 1950 godine
Beograd
Sekretar,
Mile Peruničić, s. r.

Pretsednik,
dr Ivan Ribar, a. r.

Na osnovu člana 2 Zakona o ordenima i medaljama,
a na predlog Pretsednika Vlade FNRJ, Prezidijum Nalcdnie skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavija
r e š i o je
da se za naročito pokazane1 zasiuge u radu na ku't urno-u met nič kom polju odlikuje

r e š i o te
da se za zasluge učinjene narodima Jugoslavije
odlikuje
ORDENOM JUGOSLOVENSKE ZASTAVE III REDA:
Manuel J. Celis, general.
Bi. 3
6 januara 1951 godine
Beograd
Sekretar,
Mile Peruničić, s. r.

Pretsednik,
dr Ivan Ribar, s. r.

Na osnovu člana 2 Zakona o ordenima i medaljama,
a na predlog Vrhovnog Komandanta oružanih snaga
FNRJ, Prezidijum Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije
r e š i o je
da se za pokazanu hrabrost i požrtvovanost u odbrani
naše Socijalističke domovine odlikuje
ORDENOM ZASLUGE ZA NAROD II REDA:
vojnik Miljković Slavoljub.
Br. 5
25 januara 1951 godine
Beogiad
Sekretar,
Mile Perunifić, s. r.

Pretsednik,
dr Ivan Ribar, s. r.

ORDENOM ZASLUGE ZA NAROD I RED\:
Dubajif Dejan, prv.aik Jugoslovenskog dramskog pozorišta — Beograd.

Na osnovu člana 2 Zakona o ordenima i medaljama,
a na predlog Pretsednika Vlade FNRJ, Prezidijum Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije

Br. 1
5 januara 1951 godine
Beograd
Sekretar,
Mile Peruničić, s. Г.

r e š i o je
da se za zasluge na širenju nacionalne kulture pod
t u dins kim ropstvom, za organi zo v.2'nje književnog, naučnog i umetniičkog života i predan kulturni i ad u izgradnji socijalizma odlikuje

Pretsednik,
dr Ivan Ribar, s. г.
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ORDENOM ZASLUGE ZA NAROD I REDA:
Matica Sipska — Novi Sad.
Br. 6
26. jianuara 1951 godine
.Beograd
Sekretar,
Mile Peruničić, s. r.

Pretsednik,
dr Ivan Ribar, s. r.

Na osnovu člana 12. Zakona o ordenima i1 medaljama,
a na predlog Pretsednika Vkde FNRJ, Prezidi ju m Narodtie skupštine .Federativne Narodne Republike Jugoslavije
r e š i o je
da se za naročito učinjene zasluge narodima Jugo-,
slavije odlikuju
ORDENOM JUGOSLOVENSKE ZASTAVE I REDA:
Ekeberg Bager, Maršal dvora i šef Komiteta za pomoć Evropi.
ORDENOM JUGOSLOVENSKE ZASTAVE 11 REDA:
i Wagnsson Ruben., Guverner provincije Kalmar i
pretsednik Saveza dobrotvornih društava Švedske.
Br. 7
26 јапшга 1951 igodin©
Beograd
Sekretar,
Mile PerunJčić, s. r.

Pretsednik,
dr Ivan Ribar, s. r.

Na osnovu člana 2 Zakon,a o ordenima i medaljama,
a na predlog pretsednika Vlade FNRJ, Prezidiijium Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije
r e š i o je
da se Aa naročito pokazane zasluge u radu na izvršenju zadataka Petogodišnjeg plana odlikuju
ORDENOM RADA II REDA:
Tuzanski H. Ing. Helmut, inženjer.
ORDENOM RADA III. REDA:
Borovnica J. Matija, radnik, Gartner Š. Janez, vulkanizer, 2erko V. Stanislav, voda odeljka, Kern J. Ivan,
vođa odeljka, Kialj J. Jožef, vulkanizer, Mohor J. Franc,
radnik, Pelcl A. Adolf, vulkanizer, Prislan F. Ing. Franc,
šel laboratorije, Polajnar M Ignac, voda odeljka, Srebrnjak J. Jerneji, ladnik, šušteršič U. Klara, vulkanizer.
MEDALJOM RADA:
Bozovičar J. Ivanka, radnicai, Drolc F. Frančiška,
radnica, Jereb V. Mihael, radnik.
Br. 8
6 febiuara 1951 godine
Beograd
Sekretar,
Pretsednik,
Mile Peruničič, s. r.
dr Ivan Ribar, s. r.

Na osnovu člana 2 Zakona o ordenima i medaljama,
a na predlog Pretsednika Vlade FNRJ, Prezidijum .Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije
r e š i o je
da se za naro'čite zasluge učinjene naišim narodima
na književnom polju odlikuje
ORDENOM ZASLUGE ZA NAROD I REDA:
Finžgar Franca Franc, književnik.
Br. 9.
6 febiuara, 1951 godine
Beograd'
Sekretar,
Mile Peruničič, s. r.

Pretsednik,
dr Ivan Ribar, s. r.

Na osnovu čl. 74 tač. 6 Ustava FNRJ i »čl. 11 Zakona o ordenima i medaljama, Pretsedmštvo Prezidijuma
Narodne skupStine Federativne Narodne Republike Jugoslavije izdaje
UKAZ
0 STAVLJANJU VAN SNAGE UKAZA, I TO:
1) Ukaz br. 97'50 — ukoliko se odnosi na Štamtger
A. Stjepana — odilikovi?in Ordenom zasluge za narod II
reda i Ordienom za hrabrost: Lepotinac V. Franj®, Lepotinac V. St'eran, Koziek J. Ivana, Ž gainer F. Ivana —
odlikovani Ordenom zasluge za narod III reda;
2) Ukaz lir. 72'60 — ukoMko se odnosi na Miloševi'ć
F. Iliju — odlikovan Ordenom za hrabrost i Ordenom zasluge za narod III reda: Begović D. Miloša — odHkovan
Ordenom za hrabrost; Matović P. Andriju — odl'krwan
Ordenom zwlusre za narod III reda; Hazović H. Šef kijiu
— odlikovan Ordenom zasluge za narod III reda, Markovič L j. Neđa — odlikovan Medraliom za hrabrost i Medaljom zasluge za narod; Mujezič Š. Urema — odlikovan
Medaljom zasluge za narod;
31 Ukaz br. 32'50 — ukoliko se odnosi na Žuliević
M. Stiep-na i Nikolić M. Mitra — odlikovani
Oidenom
zasluge za narod III reda; T'!:k I. Fran;a i Mesar S. Luku
— odlikovani Medaljom zasluge sa narod;
4} Ukaz br. 101'60 — ukoliko se odnosi n-i Antonnni
K. Dujka — odlikovan Ordenom zasluge za narod III reda;
5) Ukaz br. 90'60 — ukoliko se odnosi na Marković
A. Antuna — odlikovan Oidenom zasluge za narod Ш
reda i Medaljom za hrabrost;
6) Ukaz br. 259'49 — ukoliko se odnosi na Vi&vić
Lj. Franja — odlikovan Ordenom zasluge z,ai narod III
reda i Medaljom za hrabrost; Baksa B. Juraja — odlikovan Medaljom za hrabrost; Blaža V. Ivana i Novak A.
Mariju — odlikovani Medaljom zasluge za narod;
7) Ukaz br. 96'fiO — ukoliko se odnosi na, Slepčević
N. Milana — odlikovan Medaljom zasluge za narod.
U. br. 2463
28 decembra 1950 godine
Beograd
Sekretar,
Mile Peruničič, s. r.

Pretsednik,
dr Ivan Ribar, s. r.

„Službeni vesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ" izdaje državno novinarsko-izdava£ko preduzeće
„Službeni list FNRJ" — Beograd. — Direktor I odgovorni urednik Slobodan M. Nešović, Brankova 20.
Štampa Jugoslovenskog štamparskog preduzeća, Beograd. „Službeni vesnik Prezidijuma Narodne skupštine
FNRJ" izlazi svakog 1 i 15 u mesecu, i po potrebi. Pretplata za 1951 godinu 300 dinara. Pojedini
brojevi prodaju se po 5 dinara od tabaka. Pretplata se polaže na tek. račun kod Narodne banko FNRJ
101-900-880. Uredništvo: Brankova ul. 20. Tel. 28-838.Administracija: Brankova 20. Tel. 26-276. Pošt. fah 226.

