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УГОВОР O ПРИЈАТЕЉСТВУ,
САРАДЊИ И УЗАЈАМНОЈ ПОМОЋИ
између Федеративне Народне Републике Југосмавије
u Народне Републике Бушрске
Убеђени, да братско зближење и тесна сарадња одговара вековним
тежњама народа Федеративне Народне Републике Југославије и бугарског
народа, који у томе виде чврсту гаранцију своје слободе и независности,
свог свестраног развитка и процвата, као и обезбеђења и учвршћења мира
на Балкану;
прожети осећаљем, да су братска слога и међусобна помоћ народа
Југославије и бугарског народа главни услов њихове независности и слободе
и истовремено камен темељац за изградњу пријатељства и сарадње свих
балканских народа;
полазећи од искуства последњег светског рата када je Немачка напала
на словенске и друге слободољубиве народе, тврдо решени да се заједнички
боре против сваке агресије уперене против њихових народа и да се заједничким
снагама супротставе како свим покушајима обнављања немачког империјализма
тако и његовим могућим, у којој било форми савезницима;
желећи да учврсте своје постојеће пријатељске везе и да свечано
потврде своју пепоколебљиву вољу да убудуће заједно бране своју слободу,
независност и интегритет и да уређују своје међусобне односе у духу братства
и у кормст учвршћења мира и међународне сарадње;
Президијум

Народне

скупштине

Федеративне

Народне

Републике

Југославије и Претседништво Народне Републике Бугарске решилисуда закл»уче
Уговор o пријатељству, сарадњи и узајамној помоћи и именовали за своје
опуномоћенике Претседмика Владе Федеративие Народие Републике Југославије,
Маршала Југославије Јосипа БРОЗА ТИТА и Претседника Владе Народне
Реиублике Бугарске Георги ДИМИТРОВА,
који су се, ношто су изменили своја пуномоћја, нађена у исправном
стању, сагласили у следећем:
Члан I
Високе Стране Уговормице ће убудуће у свим питањима која се тичу
судбине њихових народа и и>ихових међусобних одиоса, ирисно, тесно и
свестрано сарађивати на корист обеју земаља и у духу братства јужнословенских народа.
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ДОГОВОР ЗА ПРИЛТЕЛСТВО,
<Л>ТРУДНИЧЕСТВО И В8АИМ0П0М01Ц
между Федеративната Народна Република К)10славип
u Народната Република БЂЛгарип
Убсдени, че братското сближение и тнсно сгтрудничество отговарл
иа вековните тежненин на народите на Федеративната Народна Република
Н)гославин и бглгарскин народ, които виждат в това твЂрда гаранциз за
свонта свобода и независимост, за своето всестрапно развитие и преуспаване, както и за обеспечаваме и укрепнване мира на Балканите;
проиикнати от чувството, че братското единство и взаимната помош,
между мародите на РОгославин и бЂЛгарскин народ са главните условии за
тнхната независимост и свобода и СЂгцевременно са о:новен камт>к за израждане принтелството и ст>трудничеството с всички балкански народи;
изхождаики от опита на последната световна воина, когато Германич
нападна славннските и други свободолкзбиви народи, и твгрдо решени ст>вместно да се борлт против всика агресич насочсна срешу тнхните страни и да
се противопоставнт с обгци усилин както на всички опити за вт>зобновнване
ма германскин империилизЂм, така и против нсговите визможни в каквато и
да е форма сбкјзници;
желаеики да затвгрдат СБтествувашите принтелски вргзки по.между им
и да потвгрднт ТЂржественно непоколебимата си воли да браннт в бгдеше
сволта свобода, независимост и териториилпа цнлост и да уредат отношениата помежду си в духа на братството и в полза на затв ћрдчването на мира
и международното сгтрудничество;
Г1резидиумт>т на Народмата скушцина на Федеративната Народна Република КЗгославин и Преседателството na Народмата Република Бглгарин
решиха да склгочат договор за принтелство СЂТрудничество и взаиша помот
и назначиха за свои пблномшници ^ииистгр-Претседателчт на Федсративната
Народна Република К)гославич, Маршал на КЗгославии — Иосип БРОЗ ТИТО
и Министбр - Претседателат на

Народната

Република БЂЛгарин — Георги

ДИМИТРОВ,
които след като размениха пглномотичта си, намерени за редовми,
се СЂГласиха за следното:
Член 1.
Високодоговоржците страми me си СБТрудничат тисно, близко и вссстранно в бгдете no всички ВЂпроси, които се отнаслт до сгдбата на тихните мароди и тахните взаимни отношенил в полза ма двете страпи и в духа
ма бретството на гожнославинските народи.
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Члан II
Високс Страме Уговормицс предузимаће заједнички све потребне мсрс
да се осигура њихова безбедност, независност и

интегритет. У том циљу

саветоваће се no свим важним међународним питањима, која се тичу интереса
обеју земаља или интереса мира и међународне сарадње и поступаће споразумно у духу Повеље Организације Уједињених нација
Члан III
У случају ако би мека трећа држава напала једиу од Високих Страна
Уговорница да угрози њену независиост, да je пороби или одузме њене
територије, друга Висока Страна Уговорница пружиће joj без одлагања војнмчку и сваку другу помоћ свим расположивим сретствима.
Члан IV
Вмсоке Стране Уговорнице обавезују се да неће склапати никакав
савез нити да ће узети учешћа у било каквој акцији упереној против друге
Високе Стране Уговорнице.
Члан V
Високе Страме Уговорпице се обавезују да ћс у интересу њиховог
свестраног привредног развитка остваривати најтешњу сарадњу у свим областима економског живота.

У том циљу one ће ускладити своје привредне

планове, подузети све мере за раширење, до највећих могућности узајамие
робне размене, припремиће остварење царинске уније и договараће се o заједничким мерама које се тичу робне размене с иностранством.
Члан IV
Високс Стране Уговорнице сматрају да je ради коначног учвршћења
братства међу њиховим народима, неопходна сталпа културна сарадња. У том
циљу Владе обеју земаља ће подузети све потребне мере за осигурање најприсније сарадње у свим областима материјалне и духовне културе и свестрано
ће помагати и потстицати у том правцу сваку иницијативу.

Члан VII
Овај уговор ничим не врсђа обавсзс које су на себе узелс Фсдеративма Народпа Република Југославија и Народпа Република Бугарска ирсма
трећим државама. Високе Стране Уговорнице извршаваће овај Уговор у духу
Повеље Организације Уједињених нација и подржаваће сваку иницијативу која
иде за тим да се уклоне жаришта агресије и да се осигура мир и безбедност
у свету.
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Член 2.
Високодоговоритите страни me предприемат СЂВместно всички необходими >'ерки за осигурнвапе ма тихната безопасност, независимост и територинлна шлост. За тач цел те me се сгветват rio всички важми международни вгпроси, които се отнасит до интересите na двете страни или до иитесите на мира и междуиародното СЂТрудничество и me постт.пват с<>гласно
духа на Хартата na Организациата ма Обединените народи.
Член 3.
В случаи, че макои трета дгржава нападна едиа от Високодоговорншите се страни, за да заплаши неината независимост, да н порзби или да
откгсне част от териториата и, другата Високодогопорнша страна me окаже
незабавно na мападнатата страма военна и вснка друга помош. с всички располагаеми средства.
Член 4.
Високодоговорлтите страни се задглжават да ме склгочват никакЂВ
сђгоз, иито да вземат участие в каквото и да било деиствие, масочени против
другата Високодоговорнта страна
Члан 5
Високодоговорнтите страми се задгжават в интереса na всестраппото
им стопапско развитие да осЂтестиват паи-тчсно сгтрудпичество вђв всички
области na икономичеекии живот За тач цел те me СЂГласуват своите стопански планове, me вземат всички мерки да разширчт до наи-голзми вђзможпости взаимнид им стоксобмен, me подготовнт ост>1цеставане na митпическа
унил и me се договор>.т no сгвместните мерки относно стокообмена им с чужбипа.
Члеп б.
Високодоговорлтите страпи считат, че за окопчателното затвЂрднване
братството между своите пароди е неопходимо постоанно културно СЂТрудпичество. За тази цел двете правителства me вземат всички мерки за обезпечавапе паи-близко сгтрудпичество вђв всички области na материчлната
и духовпа култура и me подкрепит и пасгрчават всестраппо всчка ипициитива в това паправлепие.
Члеп 7.
Този договор с нито ne засчга задЂлжепичта, които Федеративната
Народна Реппушка К)гославии и Народната Република Бглгариа са поели
вгрху себе си спрнмо трета дгржава. Високодоговорншите страпи me изпђлНАват насточтн дововор в духа na Хартата na Оргапизацинта на Обедипепите народи и me поддгржат всвка иницинтива, които е насочена да премахпе огпитата na агресичата и да осигури мира и безопаспостта в света
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Члан VIII
Овај Уговор остаје у нажности 20 година од тренутка потписивања.
Ako ниједна од Високих Страна Уговорница ме саопшти 12 месеци
пре истека 20 годишњег рока да жели да важност овог Уговора престане,
продужује се његова важпост сваког пута за 5 даљих година дотле док једна
од Високих Страна Уговорница 12 мссеци пре истека текућег петогодишњег
псриода писмено не јави своју намеру обеснажити га.
Овај Уговор стуиа на снагу одмах после потписивања и подлеже
ратификацији. Ратифихациони инструменти измениће сс у Београду. У потврду
чсга су опуномо^еници потписали овај уговор и ставили na њега своје печате.
Уговор je сачињен у два примерка: на српскохрватском и бугарском
језику a оба текста имају подједнаку важност.
У Евксинограду, 27 новембра хиљаду девст стотина четрдесет и седме
године.

Претседник Владе
Народне Републике Бугарске:

П^етседник Владе
Федератинне Народне Републике Југославије
Маршал Југославије:

Г. ДИМПТРОВ, с. р.

Ј. Б. ТИИО, с. р.

НАПОМЕНА: Размена ратификациопих инструмената извршеиа je у
Београду на дан 29 јануара 1948 године.
IIob. Бр.42725 48. Ив Миннстарства иностраних послова, Београд, 30 јануар 1948
(Овај Уговор објављен je у„Службеном листу ФНРЈ" бр. 4 од 14 Јануара 1948)
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Член 8.
Този договор има валидност 20 годими от момента на подписването му.
Ako една от ДоговорЂтите страни не ст>обш,и 12 месеци преди изтичането на 20 годишниђ срок, че желае да преустанови деиствието на този
договор, неговата валидност се продглжава

всеки пђт за пет следваши

години, докато една от Високодоговорншите страни, 12 месеци преди изтичането на текутии петгодишен период, не изави писмено своето намерение
да го обезсили.
Настоитиит договор влиза в сила веднага след подписването му и
подлежи на ратификацич. Ратификационните книжа me се разменнт в Белград.
В потвгрждение на което опЂлномотените лица подписаха този договор
и поставиха своите печати.
Договоргт е сгставен в два екземг^ра: на СЂрбо-хгрватски и
бглгарски езици, като двата текста имат еднаква валидност.
Евксиноград, 27 ноември хилидо деветстотин четиридесет и седма
година.

Министтф-председател
на Народната Република Бђлгарил:
(и) Г. ДИМИТРОВ

Министгр-претседател
на Федеративната Народна РепуОлика К)гославии,
Маршал на ЈОгославил:
(„) и. Б. тито

REMARQUE: L'echange des instruments de ratification a ete effectue &
Beograd le 29 janvier 1948.
Pov. No. 42725/48. — Du Ministere des Affaires Etrangeres, Beograd, le
30 janvier 1948.
(Ce Traito a eto public dans le „Journal Officiel" No 4 du 14 janvier 1948)
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