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2. Ukaz o ratifikaciji Protokola kojirfl se izmenjuje i dopunjuje Međunarodni sporazum za uspešnu zaštitu od kriminalne Irgovine poznate pod imenom »trgovina
belim robljem«, potpisanog u Parizu 18 ттцја 1904 godine i Međunarodne konvencije o suzbijanju trgovine 'belim robljem, potpisane u Parizu 4 maja 1910
godine i njegovog priloga, Protokola kojim se. izmenjuje i dopunjuje Sporazum
o suzbijanju prometa nemoralnih publikacija, potpisanog u Parizu 4 maja 1910
godine i njegovog priloga
— —■ —- — — — — — — :— _ — —•
3. Ukaz o ratifikaciji Konvencije za suzbijanje i ukidanje trgovine licima i eksploatacije prostituiranja drugih — —i — — — — — — — — — —
Ukazi o odlikovanjima br. 179/50 i 146/50.
Zapisnici sednica Saveznog veća i Veća naroda i zajedničkih sednica Narodne skupštine FN'RJ И redovnog zasedanja drugog saziva. (27—29 decembra 1950
godine)
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Ha основу члана 74 тач. 9 Устава ФНРЈ, Президијум Народн^ скупштине Федеративне
Народие Републике Југосла'вије издаје
. r f/ .
/
\ h. V,
'f i J
^ V S*//?- i- Љ л?*
O РАТИФИКАЦИЈИ ПРОТОКОЛА КОЈИМ CE ИЗМЕЊУЈЕ И ДОПУЊУЈЕ МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМ
3A УСПЕШНУ ЗАШТИТУ ОД КРИМИНАЛНЕ ТРГОВИНЕ ПОЗНАТЕ ПОД ИМЕНОМ „ТРГОВИНА БЕЛИМ
РОБЉЕМ", ПОТПИСАНОГ У ПАРИЗУ 18 MAJA 1904 ГОДИНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ O СУЗБИЈАЊУ ТРГОВИНЕ БЕЛИМ РОБЈБЕМ, ПОТПИСА HE У ПАРИЗУ 4 MAJA 1910 ГОДИНЕ И ЊЕГОВОГ
ПРИЛОГА, ПРОТОКОЛА КОЈИМ CE ИЗМЕЊУЈЕ И ДОПУЊУЈЕ СПОРАЗУМ O СУЗБИЈАЊУ ПРОМЕТА
НЕМОРАЛНИХ ПУБЛИКАЦИЈА, ПОТПИСАНОГ У ПАРИЗУ 4 MAJA 1910 ГОДИНЕ И ЊЕГОВОГ ПРИЛОГА
У

K

A

3

Члан 1
Одобравају ce и добијају обавезну снагу:
1) Протокол којим ce измењује и долуњује Међународни споразум за успешну заштиту
°Д криминалне трговине познате под именом „трговина белим робљем", потписан у Паризу 18 маја
1904 године и међународне конвенције. o сузбијању трговине белим робљем, потписане v Паризу
4 маја 1910 године;
2) Прилог Протоколу;
3) Протокол који'М ce измењује и допуњује Споразум o сузбијаљу промета неморалних
публикација, потписан у Паризу 4 маја 1910 године;
4) ГТрилог Протоколу.
ПРОТОКОЛ КОЈИМ CE ИЗМЕЊУЈЕ И ДОПУЊУЈЕ
МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМ ЗА УСПЕШНУ ЗАШТИТУ ОД КРИМИНАЛНЕ TRTOBHHE ПОЗНАТЕ ПОД
ИМЕНОМ „ТРГОВИНА БЕЛИМ РОБЉЕМ" ,ПОТПИСАН у ПАРИЗУ 18 MAJA 1904 Г. И МЕЂУНАРОДНЕ
КОНВЕНЦИЈЕ O СУЗБИЈАЊУ ТРГОВИНЕ БЕЛИМ
РОБЉЕМ, ПОТПИСАНЕ У ПАРИЗУ 4 MAJA 1910 Г.
Лржаве Учеснице у ономе Иротоколу, сматрајући
У 'Ha основу Међународног споразума за успешну
заштиту од кришшалне тргошме познате под именом
W-ин, бслпм робљем, потлисан у Паризу 18 маја
1904 r. м 'Међународие конвенције o сузбијању трго«ине белим робљем, тотписаие у Иаризу 4 Maja 1910
ла С

PROTOCOLE AMENDANT L'ARRENGEMENT
INTERNATIONAL EN VUE D'ASSURER UNE
PROTECTION EFFICASSE CONTRE LE TRAF1C
CRIMINEL CONNU SOUS LE NOM DE TRAITE
DES BLANCHES, SIGNE A PARIS, LE 18 MAI
1904, ET LA CONVENTION INTERNATIONALE
RELATIVE A LA REPRESSION DE LA TRAITE
DES BLANCHES, S1GNEE A PARIS LE 4 MAI 1910
Les Etats Parties au present Protocole considerant
qu'en vertu de 1'Arrandement international en vue d'assurer une protection efficase contre le. trafic criminel connu
sous le nom de traite des blanclves, signe a Paris, le 18
mai 190Ц, et de la Convention Internationale relative a
la repression de la 'traite des 'blanches; signee a Paris, le
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г., Влади Француске Републике биле поверене извесне
фуикције; с.матрајући да je наведена Влада спонтано
понудила да пренесе на Организацију Уједињених Нација фун-кције које je вршдаа на оодову иапред наведеиог Спаразума; и сматрајући да je кориано да те
функције буду убудуће лреузете од сграие Организације Уједињених Нација; оторааумел« су ce o следећем:

4 mai 1910, 'le Gouvemement de la Republique franfaise
etait in vest i đe certaines fonctions; considerant que ledit
Gouvemement a spontanement offert de transferer a
l'Organisation des Nations Unies les fonotions q'il exerce
en vertu dee accords sus-rnentionnes; et considerant qu'il
est opportun qu'elles soient assumees desormais par ['Organisation des Nations Unies; sont convenus des dispositions suivantes:

Члан 1.
Државе учеснице y овоме Протоколу обавезују се
да he међуообно, свака уколико се тиче мнструмената
у који.ма учествуј«, и сходно одредбама овог Протокола дати пуноправно дејство изменама и допунама
ових инструмената, садржаним у прилогу овога Протокола
и да he их ставити на онагу и обезбедиги њихоЛг примену.

Article 1
Les Etats Parties au present Protocole prennent l'eneagement qu'entre eux memes, chacun en ce qui concerne
les instrument auxquels 11 est par tie, et conformement aux
dispositions du present Protocole. ils attTibueront plein
effet juridique aux amendements a ces instruments contenus dans 1'annexe au present Protocole, les mettront
en vigueur et en assureront l'application.

Члан 2.
Генерални Секретар he припремити текстове Међународног споразума за успешну заштиту од криминалне трговине познате под именом трговина белим
робљем од 18 маја 1904 г. и Међународне конвенције
o сузбијању трговине белим робљем од 4 маја 1910 г.
који су измењеии сходно овоме Протоколу и достаBiihe, ради обавештења, њихове лреписе Влади сваке
Државе чланице Организације Уједињених Нација, као
и. Влади сваке државе нечланице у циљу потписизања
или лрихватања, :ради чега je отворен oeaj Протокол.
Он he такође позвати Државе Учеснице у било коме
од напред наведених инструмеиата, да примењују измењеми и допуњени тежст oBorai или ових инструмената чим ступе на онагу дамеие и допуие; чак и ако
нису бипе у могућности да постаиу учеонице у овом
Протоколу.

Article 2
Le Secretaire general preoarera les textes de 1'Arrangement international en vue d'assurer une
protection effiздсе contre le iraffic criminel connu1 sous le nom de
traite des b'anches du 18 mai 1904. et de la Convention
internaiionale re'ative a la reoression de la traiie des
b"anches du 4 mai 19'fl revises conformement au nresent
Protoco'e et en transmettra. a ti'tre d'informafion des copies au Gouvemement de chaaue Eta t Membre de 1'Organisation des Nations Unies, aims i au'au Gouvemement de
chaque Etat non membre a la signature on a l'accenta+ion,
duauel le wresemt Protoco'e est ouvert. II invitera egalement !es Etats Parties a l'un que'conque des instruments
susmentionnes a aool'auer le itexte amende de ce ou ces
instruments des 1'entree en vicueur des amendements.
mfme s'ils n'ont pas encore pu devenir parties au present
Protocole.

Члан 3.
Овај Протокл биће отворен за потпнсивање или за
прихватање свим Државама Учесницама у Међународном споразуму за успешну заштиту од криминалне
тртовине шознате под именом трговина белим робљем
>од 18 маја 1904 г. или Међународној конвенцији o
сузбијању трговине белим робљем од 4 маја 1910 г.
којима Генерални секретар буде доставио у том циљу
један примерак овог Протокола.

Article 3
Le Dresent Protoco'e sera ouvert a la s'pnafure ou a
I'accentation de tous les Etats Parties a I'Arranpement
international en vue d'assurer une protection effxace contre
le trafic crimmel connu sous !e nom de 'trai'e des bla-ncbes
du 18 mat 1904 ou a la' Convention Internationale relative
ž la reoression de la tra'te des b'anches du 4 mai 1910.
auxquels le Secretaire general a ura communique, a cet
effet, un exemplaire du present Protocole.

Члаи 4.
Државе he Mohn шостати учеоиице y овом Протоколу:
а) Потписујући ra без рез&рве у погледу прихватања;
б) Потписујући ra под резервом прихватања и
прихватајући ra накнадно;
ц) Прихватајући; ra.
ТТрихватање he ce из!вршкти депскновањем формалног инструмента код Генералног секретара Организације Уједињених Нација.

b) En le signat sous reserve d'acceptation et en l'acceptant ulterieurement.
c) En l'acceptant.
L'acceptation e'effectuera par le depot d'un instrument formel aupres du Secretaire general de ^Organisation des Nations Unies.

Члан 5.
Овај he Протокол стулнти на снагу онога дана
када две или више држава буду постале учеснице
овог Протокола.
Измене и дсхпуне садржане у прилогу овог ТТротокола ступиће иа снагу у погледу Међународног споразума за успешну заштиту од криминалне тргавине
познате под именом трговина! белим робљем од 18
маја 1904 r., када дваде.сет Држава Учесница у поменутом Опоразуму буду постале учеснице овога Протокола; и уколико ce тиче Међународне конвенције o
сузбијању трговине белто робљем од 4 маја 1910 r.

Articel 5
Le present Protocole entrera en vlgueur a la date a
laquelle deux ou plusieuns Etats seront devenus parties
and i t Protocole.
Les amendements contenus dans 1'annexe du present
Protocole entreront en vigueur, en ce qui concerne 1'Arrangement international en vue d'assurer une protection
efficace contre le 'trafic cdminel connu sous le nom de
traite des bianches, du J8 mai 1904, lorsque vingt Etats
Parties audit Arrangement seront devenues Parties au
present Protocole; et, en ce qui concerne la Convention
Internationale relative S la repression de la traite des blan-

•
Article 4
Les Etats pourront devenir Parties au present Protocole:
a) En le signat sous reserve quant a I'acceptation;
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када двадссет Држааза Учесница које у њој учествују
буду лостале учеснице овога Протокола и следствено
томе свака Држава која буде постала учесница било
у Споразуму, било у Коивенцији, пошто измене и допуне које се на н>их одиосе буду ступиле на снагу
постаће учесница у Споразуму нли Конвенцији тако
измењеној и допуњеној.

ches du 4 mai 1910, Iorsque vingt des Etats qui y son'
parties seront devenus parties au present Protoco'e; et.
en consequence, tout Etat qui deviendra partie eodt a
rArrangement soil a la Convention apres que les amendements s'y rapportant seront entres en vigueur, deviendra
partie a rArrangement ou a la Convention ainsi amendes.

Члан 6.
Чим стугое «а снагу измене и допуне садржане у
/прилогу овога Протокола a' које се буду односиле,
! бмло на Споразум, бишо на Конвенцију, Француска
Влада ће депоновати код Генералног секретара Организације Уједињених Нација оригинал оног од два
споразума на који се односе наведене измене и доетуне, као и разна документа која су била код ње на
чувању на основу фуикција' које je обављала.

Article 6
Des l'eritree en vigueur des amendemente contenus
dans l'annexe au present Protocole et re'.atifs, soit a
l'Arrangement, soit a la Convenvention, le Gouvernement
franjais deposera aupres du Secretaire genera! de l'Organisation des Nations Unies l'original de celui des deux
accords auquel ont trait 'esdits amendements, ainsi que les
diifferents documents dont il avait garde en vertu des
fonctions qu'il exergait.

Члан 7.

Article 7
Confarmement aux dispositions du paragraiphe premier de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies et
au reglement adopte par l'Assemblee general pour l'application de ce texte, le Secretaire general de lO'rganisation
des Nations Unies est autorise a enregistier le present
Protocole ainsi que les amendements apportes a l'Arrengement et a la Convention par' le present Protocole, aux
dates respectives de leur entree en vigueur, et a publier,
assitot que possible apres leur enregistrement, le Protocole
et le texte amende de 1'An angement et de la Convention.

Саобразно одредбама првог става члана 102 ГТовеље Уједињених Нација и правилника који je прихватила Генерална скупштина у сврху примене овог
текста, Генерални секретар Организације Уједињених
Нација je овлашћен да региструје овај Протокол1 као
и иамеие и допуне учињене у Споразуму и у Конвенцији овим Протоколом према односним датумима н>иховог ступања на снагу и да објави, што je пре могуће «а«ои њиховог регистравања. ГТротокол и измењеии и доитуњемм теист Спорааума и Коивенције.
Члан 8.
Овај Протокол чији су текстови на енглеском, киHeoKO'M, шпаиском, француском и руском подједнако
аутентични, биће депонован у архиви Секретаријата
Организације Уједмњених Нација. Опоразум и Конвенција који he бити измељени и допуњени сходно прилогу, с обзиром «а т0 да je састављен само на француском, to he француски текст прилога бити аутентичан, a еиглески, кинелки, дшпамски и руски сматраће се као превод. Један оверени шрепис Протокола
заједно са гарилогом биће послат од стране Генералног
секретара свакој Држави Учесници у Међународном
споразуму за у-спешну заштиту од криминалне трговине познате под »меном трговина белим робљем од
18 маја 1904 r. или у Међународној конвенцији o сузбијању трговине белим робљем од 4 маја 1910 r. као
и државама чланицама Организације Уједиљених Haција.
У потв.рду чега потписани, пошто су прописно
овлашћеии од стране својих односних Влада, потписали су овај Протокол на дан означен са стране н>иховог односног лотписа.
Рађено у Лејк Савсесу, HeiB Јорк, 4 маја 1949 год,
ПРИЛОГ ПРОТОКОЈ1У
1. МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМ ЗА УСПЕШНУ ЗАШТИТУ ОД КРИМИНАЛНЕ ТРГОВИНЕ ПОЗНАТЕ
ПОД ИМЕНОМ ТРГОШНА БЕЈ1ИМ РОЕЉЕМ,
ПОТПИСАН У ПАРИЗУ 18 iMAJA 1904 Г.
ЧЈ1АН 7 ће гла.сити:
нДржаве које нису шотписале овај Споразум могу
му 'Пристушити. One he смоју иамеру у том смиолу
1
"Фиковати Генералном секретару Организације Уједии.сишх Кација који he o томе обавестити све Државе Уговорнице, као к све Државс чланице Организадије Уједишсннх Нација."

,

Article 8
Le present Protocole, dont les textes anglais, chmois.
espagnol, frangais et russe font egalement foi, sera depose
aux archives du Secretariat de l'Organisation des 'Nations
Unies. L'Arrangement et la Convention qui seront amendes conformement a l'annexe ayant ete rediges seulement
en fran^ais, le texte franjais de l'annexe fera foi et les
textes anglais, chinois, espagnol et russe seront consideres
comme des traductii^hs. Une copie certifiee conforme du
Protocole, y compris l'annexe, sera envoyee par le Secretaire general a chacun des Etats Parties a l'Arrangement
international en vue d'assurer une protection efficace
contre !e trafic criminel connu sous le nom de trarte des f¥
blanches du 18 mai 1904, ou a'la Conyention internationale
pour la repression de la traite des blanches du 4 mai 1910.
ainsi qu'a tous les Etats Membres de 1'Organisation des
Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignes, dOment autorises
par leurs Gouvernements respectifs, ont signe le present
Protocole a la date figurant en regard de leur signature
respective.
FAIT A Lake Success, New York, le 4 ma.i 1949.
ANNEXE AU PROTOCOLE.
1. ARRANGEMENT INTERNATIONAL EN VUE D'ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LE
TRAFIC CRIMINEL CONNU SOUS LE NOM DE
TRAITE DES BLANCHES, SIGNE A PARIS LE -18
MAI 1904
L'ARTICLE 7 sera redige comme suit:
»Les Etats non signataires son t admis a adherer au
present Arrangement. A cet effet, ils notifieront leur intention au Secretaire genenral de 1'Organisation des Nations
Unies, qui en donnera connaissance a tous lee Etats contractants ainsi qu'a tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies,«

Strana 36.

SLUŽBENI VESNIK PREZIDIJUMA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

Broj 2.

2. МЕЂУH АРОДНА КОНВЕНЦИЈА O СУЗБИЈАЊУ
ТРГОВИНЕ ВЕЛИМ РОБЉЕМ, ПОТПИСАНА У
ГТАРИЗУ 4 MAJA 1910 Г.

2. CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE A LA
REPRESSION DE LA TRAITE DES BLANCHES,
SIONEE A PARIS LE 4 MAI 1910

Ч JI AH 4 ће гласигш:
„Стране Уговорнмце ће достављати једна другој
преко Генера.тног оекретар® Организације Уједишених
Нација, законе који су eeh донесени или сше који he
тек бити донет.и у њиховим државама, a који се односе на предмет ове Конвевције."

L'ARTICLE 4 sera redige com me suit:
»Les Parties contractantes se communiqueront, par
l'en'tremise du Seer^taire genera! de l'Organisation des
Nations Unies, lee lois qui auraient deja ete rendues, ou
qui viendTaient a l'etre, dans leurs Etats relativement a
1'objet de la presente Convention.«

У ЧЛАНУ 8 ирви став he гласити •
„Државе које нису потписале ову Конвенцију
моћи he joj гариступитм. Tora ради о«е he своју намеру
саопштити актом који he се депоновати у архиви Организације Уједињених Нација. Генерални секретар
Организације Уједињених Нација послаће оверен препис OiBor акта свакој Држави Уговорници, обавестивши
их у исто доба и o датуму, ког je депоновање извршено. Поманутим актом o нотификацији саопштиће ое
такође текстови закоиа донетих у држави која Конвенцији цриступа у вези с предметом ове Конвенције."
У ЧЛАНУ 10 друпи став he гласити:
„Отказ ће се ратификовати актом, којџ he бити
депонован у архиви Организације Уједињених Нација.
Гедерални секретар Оргаиизације Уједињених Нација
послаће оверени препис овог акта свакој Држави Уговорници при чему he je обавестити и o датуму ког je
депоновање извршено."
У ЧЛАНУ 11 први став he гласити:
„Ако која Држава Уговорница жели да ова Конвенција стуити на снагу у једној или више њених колоиија, поседа илн области с .тара.вом иа коисуларносудску надлежност, она he ту своју жељу нотификовати актом, који he бити депоношан у архиви Организације Ујелињених Нација. Генерадни секретар Организације Уједињених Нација тослаће оверени ареишс
тог акта свакој Држави Угдаорници као и свим Државама чланмцама Организаадје1 Уједињених Ндција обавесгивши иос yi исто »реме и o датуму, ког je депановање иав.ршеио.
Пети став he гласити:
„Отказ Конвенције од стране које Државе Уговорнице, у име једне или више њених колонија, поседа
или области с право.ч на «онсуларно-судску надлежност вршиће се на начин и 1Под тогодбама предвиђеним у првом ставу овог члана. Отказ he имати дејст.ва дваиаест месеци no датуму дапоноваља отказног
акта у архиви Организације Уједињених Нација."

A L'ARTICLE 8, le premier paragraphe sera Tedige
comme suit:
»Les Etats non signataires son't admis a adherer a la
presente Convention. A cet effet, ils notilieront leur intention par un ade aui sera depose dans les archives de
^Organisation des Nations Unies. Le Secretaire general de
rOrganisation des Nations Unies en enverra copie certifiee conforme a chacun des Etats contraetants et a tous
les Etats Membres de rOrganisation des Nations Unies et
les avisera en meme tem-ps de la date du depot. II sera
donne aussi, dans ledit acte de notification, communication
des lots rendues dans l'Etat adherent relativement a 1'objet
de la presente Convention.«
A L'ARTICLE 10. !e deuxie-me paragraphe sera redige соттпе suit:
»La denonciation sera notif'ee par un acte qui sera
depose dans les archives de rOrganisation des 'Nations
Unies. Le Secretaire general de rOrganisation des Nations Unies en enverra copie certifiee conforme a chacun
des Etats contraetants et a 'tous '.es Etats Membres_ de
1'Organisation des Nations Unies et les avisera en meme
temps de la date du dep6t.«
i
ARTICLE 11
Le premier paragraphe sera redige comme suit:
»Si un Etat contractan't desire la mise an vigueur de
la presente Convention dans une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonseriptions consulates judiciaires,
il notifiera son intention a cet effet par un acte qui sera
depose dans les archives de l'Qrganisation des Nations
Unies. Le Secretaire general de ''Organisation des Nations
Unies en enverra copie certifiee conforme a chacun des
Etats contraetants et a tous les Etats Membres ^de 1'Organisation des Nations Unies et les avisera en meme temps
de la date du dep6t.«
Le cinquieme paragraphe sera redige comme suit:
»La denonciation de la Convention par un des Etats
contraetants pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonseriptions consulates judiciaires, s'effectuera Jans 'les formes et conditions determinees au premier alinea du Dresent article. Elle portera effet douze mois
apres la date du depot de l'aete de denonciation dans !es
archives de 1'Organisation des Nations Unies.«

ПРОТОКОЛ КОЈИМ CE ИЗМЕЊУЈЕ И ДОПУЊУЈЕ
СПОРАЗУМ O СУЗБИЈАЊУ ПPOMETA НЕМОРАЛНИХ ПУБЛИКАЦИЈА, ПОТПИСАН У Г1АРИЗУ, 4 MAJA
1910 ГОДИНЕ

PROTOCOLE AMENDANT L'ARRANGEMENT
RELAT1F A LA REPRESSION DE LA CIRCULATION
DES PUBLICATIONS OBSCENES, SIGNE A PARIS,
LE 4 MAI 1910

Државе учеснице у овом Протоколу, сматрајући
да су на оонову Cmtopai3yMa o суабијању промета неморалних публи.кација, попписаног у Паризу 4 маја
1910 године, Влади Фраицуске 'Ре.пувлике биле повероне из!веоне функције; оматрајући да je наведена
Влада спсхнтано поиудила да иренесе «ai 1 Органиаацију
Уједињених Нација фун^ције које je »ршила на
основу напред наЈведешог Споразума и сматрајућ-и да
je корисно да те функције буду убудуће шреузете од
стране Оргаиизације Уједин>ши1Х Нација; споразумел«
1
су се 0' следећсм:

Les Etats Parties au present Protocole, considerant
qu'en vertu de rArrangement relatif a !a repression de la
circulation des publications obscenes eigne a Paris, le^ 4
mai il910, le Gouvernement de la Republique franfaise
etait investi de certaines fonctions; considerant que ledil
Gouvernement a spontanement offert de transferer a
1'Organisation des 'Nations Unies les fonctions qu'il exerce
en vertu le ГArrangement susmentionne; et considerant
qu'il est opportun qu'elles soient ass u m 6e s desormais par
1'Organisation dee Nations Unies; sont convenus des
dispositions soivantes:
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Члан 1
Државе Учесниде у овом Протоколу обавезују ce
да he међусобно и сходно одредбама овога Прдтокола
дати пунсшравно дејство изменама и допунама овога
ииструмента, садржаним у лрилогу овога Протокола
и да ће их ставитк на .онагу и обезбедигги н>ихову
примену.

Article 1
Les Etats Parties au present Protocole prennent l'engagement qu'enjre eux-memes, et conlormement aux disiposi-tforis du present Protoco'.e, ils attribueront plein effet
juridique aux amendements a cet instrument contenus dans
''annexe au present Protocole, les mettront en vigueur et
en assureront 1'application.

Члан 2
Генерални Секретар he лрипр&ммти текст Gnopaзума од 4 маја 1910 године o сузбијању промета неморалних публикација, асоји je измењан сходно овоме
Протоколу и достаоиће, ради обавелитења, његов
npeinmc Влади оваке Државе Чланице Органивације
Уједињеиих Нација као и Влади сваке државе мечланице у циљу штлиеивања или шрихватања, ради чега
je отворед овај Протокол. Он he такође позвати Државе Учеонице у налред наведеном Споразуму да примењују измењени и допуњени текст о®ога инструмента, чмм стуле на .енагу из-меие и дапуне, чак и ако
нису биле у 'могућностн да постану учеснице у овомс
Протоколу.

Article 2
Le Secretaire general preparera le texte de ['Arrangement du 4 mai 1910 re.atif a 'la repression de la circulation
des publications obscenes, revise conformement au present
Protocole et en transmettra, a titre d'informaiion, copie
au Gouvernment de chaque Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'au Gouvernement de
chaque Etat non membre a la signature ou a l'acceptation
duquel le present Protoco'.e est ouvert. И inviteTa egalement les Etats Parties a l'Arrangement susmentionne a
appliquer le texte amende de cet instrument des 1'entree
en vigueur des amendements, meme s'ils n'ont pas encore
pu devenir parties au present Protocole.

Члан 3
Овај he Лротокол бити отворен за лотписивање
или за лрихватање овим Држава Учесницама у Споразуму од 4 маја 1910 године o суабијању лромета
неморалмих • лубликација, којима Генерални Секретар
буде доставио у том циљу један примерак овог Протокола.

Article 3
Le present Protocole sera ouvert a la signature ou a
l'acceptation de tous les Etats Parties a l'Arrangement
du 4 mai 1910 relatif a la repression de la circulation des
publications obscenes, auxquels le Secretaire genera! aura
communique, a cet effet, un exemp'.aire du present Protocole.

Члан 4
Државе ће моЛи лостати Учеонице у овом Про:
токолу:
а) Потписујући га без резерве у погледу прихватања;
б) Потггмсујући га под резервом прихватања и
прихватајући га наинадно;
<в) Прихнатајући ra.
Прихватање ће >се изврцгити депоновањем формалког инструмента код Генерадног Секретара Организације Уједињених Нација.

Article 4
Les Etats pourront devenir -parties au present Protocole:
a) En le signant sans reserve quant a l'acceptation;
■h) En le siiginant sous reserve d'acceptation et en 1'a-cceptant ultšrieurement;
c) En l'acceptant.
L'acceptation s'effectuera par le depćt d'un instrument
forme! aupres du Secretaire general de ['Organisation des
Nations Unies.

Члан 5
Овај ће Протсжол ступити на стагу онога дана
када две шш више државе буду лостале учесшце
овога Протокола.
Измене и допуне садржане у Прилогу овога Протокола стутиће ,на снагу у полледу ,на Споразум од
4 маја 1910 године o сузбијању про-мета н&моралних
лублнка.ција када трииаест Држзва Учесница у шоменутсм Споразуму буду мостале учеомице овога Протожола; след.ствемо томе •евака држава која буде noстала учеснмца Споразума, пошто измене и допуне које
се Ha њега одно.се буду сту.пиле на енагу, постаће
учесница Споразума та«о измењеног и допуњеног.

Article 5
Le present Protocole entrera en vigueur a la date a
laquelle deux ou plusieurs Etats seront devenus parties
audit Protocole.
Les amendements contenus dans l'annexe au present
Protocole entreront en vigueur en ce qui concerne l'Arrangement du 4 mai 1910 relatif a la repression de la circulation des publications obscenes lorsque treize Etats Parties
audit Arrangement seront devenus parties au present Protoco'.e et, en consequence, tout Etat qui deviendra partie
a l'Arrangement apres que les amendements e'y rapportant
seront entres en vigueur, deviendra partie a l'Arrangement ainsi amende.

Члан 6
Чим ступе иа с.цагу тзмене н долуне садржане У
прилогу овога Протокола, Француока Влада депоноnahe код Гонералног Сскретара Организације Уједии>емих Нација оршинал Спорааума кдо и |разна докумемта која су била код ње «а чугаању na оонову
Фуикди.ја Kojie je 'Обављала.

Article 6
Des 1'entree en vigueur des amendements contenus
dans l'annexe au present Protocole, le Gouvernement fran?ais deposera aupres du Secretaire gena ral de l'Organisation des Nations Unies l'original de l'Arrangement ainsi
que les differents documents dont il- avait la garde en
vertu des fonctions qu'il exer^ait.

Члан 7
Саобразно одредбама првог става члаиа 102 Повеље Ујел.иц>ених Нација « Пранилника коЈи je прихваггила Г енерална скупштина у сврху примеие овог
текста, 1 еиђралти Сехретар Организације Уједињеиих
Плцијц овлашћш je да региструје о.вај Иротсикол 'Kao
it измене и допуне учмњвне у Спаразуму oibhm Прото-

Article 7
Conformement aux dispositions du paragraphe premier de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies et
au reglement adopte par l'Assemblee gćnćrale p>our
1'application de ce texte, le Secretaire genenral de l'Organisation des Nations Unies est autorisć a enregistrer le
present Protocole> ainsi que les amendements apportćs a
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коло-м, према односним датумима њиховог ступања
на снагу и да абјави Протокол и измењеии и допун>ени Опоразум што je пре могуће наисон његовос
регистровања.

Broj 2.

l'Arrangement par le present Protocole, aux dates respect'ives de leur entree en vigueur, et ž publier, aussitot que
passible apres leur enregistrement, le Protocole et le texte
amende de l'Arrangement.

Члан 8
Article 8
Le present Protocole, dont les textes chinois, anglais,
Овај Протокол, чиј« су теистови на кинеском,
frangais, russe et espagnol font ega'.ement foi, sera deенглеском, францусмом, руоком и шпаиском подједнако
аутентични, биће делсшован у архиви Секретаријата pose aux archives du Secretariat de '['Organisation des
Nations Unies. L'Arrangement qui sera amende conforОрганизације Уједињених Нација. Опоразум који he
бити измењен и долуњен сходно прилогу, с обзлром mement a l'annexe ayant ete redige seulement en franfais,
le texte franfais de l'annexe feTa foi et les "textes, chiна то да je саетављен са>мо на француоком, то ће
француски текст лрилога бити аутентичан, a кинеаки, nois, anglais, russe, espagnol seront considere comme des
еиглееки, ру-ски и шпаиаки теаестови сматраће .се као traductions. Une copie certffiee conforme du Protocole,
преводи. Један овереии препис Протокола заједно са y compris l'annexe, sera envoyee par le Secretaire general
прилогом биће отослат од стране Генералног Секре- a chacun des Etats parties a rArrangement du 4 mai 1910
тара овакој Држави Учесници у Споразуму од 4 Maja relatif a la repression de la circulation des publications
1910 године iKoj« се однош «а сузбијање лромета obscenes, ainsi qu'a tous les Etats Membres de l'Organiнеморалних лубликација, као и Државама Члашдама sation des Nations Unies.
Организације Уједињених Нација.
У лотврду чега потшеани, лошто су пролисно
EN FOI DE QUOl les souesignes, dument autorises
овлашћеии од страме својих одноших Влада, поттш par leurs Gouvernements respectifs, ont signe le present
сали су OBaji Протокоиг на да1н озиачен са страие • Protocole a la date figurant en regard de leur signature
respective.
њнховог одноаног nomrecat
FAIT A Lake Success, New York, le 4 mai 1949.
Рађено у Лејк Саксесу, Њујорк, 4 маја 1949 год.
ПРИЛОГ ПРОТОКОЛУ
У члану лрвом, лоследњи ста® ће гласити:
„Владе Уговорнице иазиачиће једиа другој, преко
Генералиог Секретара Организације Уједињених Нација, власт коју су установиле или одредиле према
овоме члану."
Члан 4 ће гласити:
„Државе «оје o® a j Споразум нису лотгтисале могу
му пртступити. Оне ће своју намеру у ту сврху саолштити актом који ће се делоновати у архивго Оргами,зације Уједињених Нација. Генератаи Секретар Opraнизације Уједињеиих Нација послаће оверен препис
истог свакој Држави Уговорници и свима Државама
члаимцама
Организације Уједињених Нација лри чему
be1 их обавестити и o даггуму, кад je делоиовање
11'ЗЈњршеио.
Шест месеци no овом датуму Споразум he ступити на онагу на целокупној територији Државе која
му je приступила, a која тим лостаје Држава Уговорница."
У члану 5, трећи став ће глаоити:
„Отказ he се саопштити актом који he бити дапоиован у архиви Организације Уједиљеиих Нација.
Генерални Секретар Оргавизације Уједињеиих Нација
послаће оверен препис сваиој Дрокавм Уговорницн и
свим Држава чланицама Оргамизације Уједишених
Нација, шри чему he «х истодобно обавестити и o
датуму кад je депоноваље извршено."
У члану 7, лрви ста® he гласити:
„Ако ко j a Држава Уго1Воркица жели да овај Споразум ступи ,на снагу у једној или више њенивс колонија, поседа или области са лравом на консуларносудску иадлежност, она he ту своју жељу саопшгити
актом иоји he бити депонован у архиви Организације
Уједињених Нација. Генерални Секретар Организације
Уједпи^сних Нација he лослати оверен препис истог
свакој Држави Угаворници и свима Државама чланицама Организације Уједињеиих Нација при чему he их
обавестити и o датуму iicor je депомовање извршено."
Трећи став he гласити:
,,Отказ Споразума од стране које Државе Угаворнице за једну или више њениЛ колонија, лоседа или
области са правом ма консуларно-судоку надлежност,

ANNEXE AU PROTOCOLE
A L'ARTICLE PREMIER, le paragTaphe final sera
redige comme suit:
»Les Gouvernements contraetants se feront connaitre
mutue'.ement ■ par i'entremise du Secretaire general de
rOrganjisaition des Nations Unies, l'ajutorite etalblie ou
designee conformement au present article.«
L'AiRTICLE 4 sera redige comime suit:
»Les Etats non signataires sont admis h adherer au
present Arrangement. A cet effet, ils notifieront leur
intention par un acte qui sera depose dans les archives de
I'Organisation des Nations Unies. Le Secretaire general
de ^Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiee conforme a chacun des Etats contraetants et a tous
les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et
les avisera en meme temps de la date du depot.
»Six mois apres cette date, l'Arrangement entrera en
vigueur darts l'ensemble du territoiire de l'Etat adherant,
qui deviendra ainsi l'Etat contractant.«
A L'ARTICLE 5, le troisieme paragraphe sera redige
pomme suit:
»La denonciation sera notifiee par un acte qui sera
depose dans les archives de l'Organisation des Nations
Unies. Le Secretaire general de l'Organisation des Nations
Unies en enverra copie oertifioe conforme a chacun des
Etats contraetants et S tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et les avisera en meme temps
de la date du dćpot.«
A L'ARTICLE 7
Le premier paragraphe sera redige comme suit:
»Si un Etat contractant desire la mise en vigueur du
present Arrangement dans une ou plusieurs de see colonies, possessions ou circonscriptions consulates judiciaires,
il notifiera son intention a cet effet par un acte qui sera
depose dans les archives de • l'Organisation des Nations
Unies. Le Secretaire general de l'Organisation des Nations
Unies en enverra copie certifiee conforme a chacun des
Etats contraetants et a tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et les avisera en mSme temps
de la date du depćt.«
Le troisieme paragraphe sera redige comme suit:
»La denonciation de rArrangement par un des Etats
contraetants pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s'efI
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•мзвршиће ce «a начим и no условима прописаним у
првом ставу овог члана. Отказ he добити своје дејство
«а дванаест месеци no дану делоновања отказног
акта у архмви Организације Уједињених Нација."
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fectuera dans les formes et conditions determinees a
l'alinea premier du present article. E'.le portera effet douze
mois apres la date du depot de l'acte de denonciation dans
les archives de l'Organisation des Nations Unies.«.

Чла« 2
Овај указ ступа на снагу одмах.
У. бр. 2468
28 децембра 1950 године
Београд

i

Президијум Народне скупштине
Федеративне Народне Републике Југославије
Секретар,
Миле Перуничић, с. р.

Претседник,
др Иван Рибар, с. р.

z.,
Ha основу члана 74 тач. 9 Устава ФНРЈ, Президијум Народне скулштине Федеративне
Народне Републике Југославије издаје
У

K

A

3

O РАТИФИКАЦИЈИ .КОНВЕНЦИЈЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ И УКИДАЊЕ ТРГОВИНЕ ЛИЦИМА И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПРОСТИТУИСАЊА ДРУГИХ
Члан 1
других.

Одобрава ce и добија обавезну снагу:
Конвенција за сузбијање и укидање трговине лицима и ексллоатације проституисања

КОНВЕНЦИЈА ЗА СУЗБИЈАЊЕ И УКИДАЊЕ ТРГОВИНЕ ЛИЦИМА И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПРОСТИТУИСАЊА ДРУГИХ

CONVENTION FOR THE SUPRESSION OF THE
TRAFFIC IN PERSONS AND OF THE EXPLOITATION
OF THE PROSTITUTION OF OTHERS

У вOд
C обзиром да проституција и зло које лрати трговину лицима у циљу проституисаља нису у складу са
достојаиством и .вредношћу људског бића и угрожава
благостање појединца, породнце и заједнице,

PREAMBLE
Whereas prostitution and the accompanying evil of
the traffic in persons for the purpose of prostitution are
incompatible with the dignity and worth of the human
person and endanger the weft a re of the individual, the
family and the community,
Whereas, with respect to the suppression of the traffic
in women and children, the following inter national instruments are in force:
1. International Agreement of 18 May 1904 for the
Suppression of the White Slave Traffic, as amended by
the Protocol approved by the General Assembly of the
United 'Nations on 3 December 1948,
2. International Convention of 4 May 1910 for the
Suppression of the White Slave Traffic, as amended by
the above-mentioned Protocol,
3. International Convention of 30 September .1921 for
the Suppression of the Traffic in Women and Children, as
amended by the Protocol approved by the General
Assembly of the United Nations on 20 October 1947,

C обзтром да су, у шогледу сузбијања трговине
женама н децом, следећи међународни инструменти
иа снази:
1. Међународни опоразум од 18 маја 1904 године
за сузбијање трговине белим робљем, измење« и допуњен Протоколом који je одобрила Генерална скупштинд Уједињених Нација 3 децембра 1948 године.
2. Међународна Конвенција од 4 маја 1910 годгоне
за сузбијање трговине белим робљем, која je измен>ена и допуњена rope поменутим Протоколом.
3. Међународна Конванција од 30 септембра 1921
године за сузбијање трговине женама и децо.м, измељена и допуњена Протоколом који je одобрила Генерална скупштина Уједиљешх Нација 20 октобра 1947
годипе.
4. Међународна Конвенција од 11 октобра 1933
1оди.
не за .сузбијаше трговмне пунолешим женама,
K
°ja je измењена и допуњена напред ломенутим Протоколом,
C обзиром да je Друштво Народа 1937 године
иршпрелшло један нацрт Коивенције којом ce прошиpyje обим rope поменутах инструмената, и

4. International Convention of 11 October 1933 for the
Suppression of the Traffic in Women of Full Age, as
amended by the aforesaid Protocol,
Whereas the League of Nations in 1937 prepared a
draft Convention extending the scope of the above-mentioned instruments, and
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C обзиром да развој од 1937 године омогућава
закључење једне конвенције, која би сјединила напред
поменуте инструменте и обухватила суштину нацрта
Кона&нције од 1937 године, као hi -пожељда промеие
с ти.м у вези;
Према томе Стране Уговарнице
споразумеле су се o следећем
Члан 1.
Потписннце ове Конвенције сагласне су да казне
свако лице које, да би задовољило страсти другог:
1. Врбује, иамамљује или заводи, у циљу проституисања, друго лице, чак и са лржстанком тог лица,

Broji 1.

Whereas developments since 1937 make feasible the
conclusion of a convention consolidating the above-mentioned instruments and embodying the substance of the
1937 draft Convention as well as desirable alterations
therein;
Now therefore
The Contracting Parties
Hereby agree as hereinafter provided:.

2. Искоришћава проституисање другог лица, чак и
са пристанком тог лица.

Article 1
The Parties to the present Convention agree to
punish any person who, to gratify the passions of another:
T. Procures, entices or leads away, for purposes of
prostitution, another person, even with the consent of that
person;
j
2. Exploits the prostitution of another person, even
with the consent of that person.

Члан 2.
Потпнснице ове Конвенције даље су сагласне да
казне свако лице које:
1. Држи, управља илн свесно финансира или учествује у фиманоирању неке јавне куће;
2. Свесно издаје или узима под закуп, потпуно или
делимично, неку зграду или неко друго место у циљу
проституисања других.

Article 2
The Parties to the present Convention further agree
to punish any person who:
1. Keeps or manages, or knowingly finances or takes
part in the financing of a brothel;
2. Knowingly lets or rents a building or other place
or any part thereof for the purpose of the prostitution of
others.

Члан 3.
У onoj мери у којој допушта домаће законодавство. сзакн покушај да се изврше ма који преступи
предвиђени члановима 1 и 2, као и сваки прнпремни
акг извршен с тим у вези, морају бити исто тако
кажњени.

Article 3
To the extent permitted by 'domestic law, attempts
to commit any of the offences referred to in articles 1
and 2, and acts preparatory to the commission thereof,
shall also be punished.

Члан 4.
У оној мери у којој допушта домаће законодавство, намерно учествовање у делима предвиђеним
горњим члановима 1 м 2, исто тако су кажњиви.
У оној мери у којој допушта домаће законодавство, дела учествовања сматраће се као поссбни npeступи у сваком случају кад год je то потребно да би
се спречида не^ажњивост.

Article 4
To jthe extent permitted by domestic law, intentional
participation in the acts referred to in articles 1 and 2
above shall also be punishable.
To the extent permitted by domestic law, acts of
participation shall be treated as separate offences whenever
this is necessary to prevent impunity.

Члан 5.
У сваком случају када пов,ређено лице има право
према домаћем законодавству да буде странка у јед■ном покренутом спору у вези са ма којим отреступима
предвиђеним овом Конвенцијом, сгранци ће имати
тако исто право да буду страмке у спору под отстим
условима као и домороци.

Article 5
In cases where injured persons are entitled under
domestic law to be parties to proceedings in respect of
any of the offences referred to in the present Convention,
aliens shall be so entitled upon the same terms as nationals.

Члан 6.
Свака пот.писница ове Конвенције сагласна je да
лреДузме ове потребне мере да укине нли поништи
CBaiKif постојећи закон, у.редбу или административни
протис према којима лнца, чсоја' се одају проституцији
или ла Koje се сумња да| се одају шроституцији, треба
да буду |било1 yinmcaiHa у опецијалне регистре, било да
имају сггецијашне ис^раве, бипо да се иодлрпну изузетним условима 'iia.i^Oipa ил» пријавл.иван.а,

Article 6
Each Party to the present Convention agrees to take
f.ll the necessary measures to repeal or abolish any existing law, regulation or administrative provision by virtue
of which persons who engage in or are suspected of
engaging in prostitution are subject either to special
registration or to the possession of a special document
or to any exceptional requirements for supervision
notification.

Члан 7.
Све раније пресуде изре-чене у страним државама
за дела предвнђена овом КонЈвенцијом узеће се у
обзир у оној мери у којој допушта домаће законодавство:
1. Да се устаиови понављање;
2. Да се престулник лиши грађанских лрава.

Article 7
Previous convictions pronounced in foreign States
for offences referred to in the present Convention shall,
to the extent permitted by domestic law, be taken into
account for the purpose of:
1. Establishing recidivism;
2. Disqualifying the offender from the exercise of
civil rights.
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Чла« 8.
Дела предвиђена члановима 1 и 2 ове Конвенције
сматраће се ка0 случајеви који потпадају лод екстрадицију У сваком уговору o екстрадицији закљученом
или који треба да се закључи •између потлисница ове
Конвенције.
Похписнице ове Конвенције које не заснизају
услове екстрадиције Ha постојању једног уговора,
призмаваће у будуће дела предвиђена члановима 1 и 2
ове Ко-нвенције као длучајеве који потпадају под
екстрадицију између себе.
Екстрадиција ће бити одобрена у сагласности са
законом државе којој je захтев Поднесен.

Article 8
The offences referred to in articles 1 and 2 of the
prese-nt Convention shall be regarded as extraditable
offences in any extradition treaty which has been or may
hereafter be concluded between any of the Parties to this
Convention.
The Parties to the present Convention which do not
make extradition conditional on the existence of a treaty
shall henceforward recognize^ the offences referred to in
articles 1 and 2 of the present Convention as cases for
extradition between themselves.
Extradition shall be granted in accordance with the
law of the State to which the request is made.

Члан 9.
Протав држављана једне државе чије законодавство не допушта екстрадицију домородаца, a који су
се вратили у ту државу, пошто су у иностра.нству
починилн једмо од дела лредвиђених члановима 1 и 2
ове Конвенције, мора се повести поступак пред судовима њихове властите државе и они их морају казнити.
Овај се пропис неће примењивати ако се, у једном сличном случају између потписницд о.ве Конвенције, екстрадиција за једног странца не може одобрити.'

Article 9
In States where the extradition of nationals is not
permitted by law, nationals who have returned to their
own State after the commission abroad of any of the
offences referred to in articles 1 and 7 of the present
Convention shall be prosecuted in and punished by the
courts of their own State.

Члан 10.
Прошси члана 9 неће се примењивати ако je лицу,
«сје je оптужано због in peer vina, било суђе«о, у некој
страној држави и, ако je осуђено, издржало своју
каану или му je опроштена или смањена у сагласиости са закомима те стране државе.

Article 10
The provisions of article 9 shall not apply when the
person charged with .the offence has 'been tried in a foreign State and, if convicted, has served his sentence" or
had it remitted or reduced in conformity with the laws
of that foreign State.

This provision shall not apply if, in a similar case
between the Parties to the present Convention, the
extradition of an alien cannot be granted.

Article .111
Члан 11.
^
'Nothing
in
the
present
Convention shall be interpreted
Ништа се у овој Конвенцији неће тумачити ка-о
determining attitude of a Praty towards the genera!
одређивање става једне потписнице прсма оџштем as
of the limits of criminal jurisdiction under interпитању граница кривичне јурисдикције no међународ- question
national law.
ном лраву.
Члан 12.
Ова Конвенција не пшађа начело да he преступи
у њој поменути у свакој- држави бити квалификовани,
прогањани и кажњавани према њеном домаћем законодавству.

Article 12
The present Convention does not affect the principle
that the offences to which it refers shall in each State i>e
defined, prosecuted and punished in conformity with its
domestic law.

Члан 13.
Потпионице ове Конвенције биће обавезне да извршују судске замолнице које се односе на преступе
предвиђене овом Конвенцијом према њиховом домаћем законодавству и пракси.
Досга1вл>ан>е судокик замолпица вршиће се:

Article 13
The Parties to the present Convention shall be bound
to execute letters of request relating to offences referred
to in the Convention in accordance with their domestic
law and practice.
The tiansmission of letters of request shall be
effected:
1. By direct communication between the judicial
authorities; or
2. By direct communication between the Ministers of
Justice of the two States, or by direct communication
from another competent authority of the State making
the request to the Minister of Justice of the State to
which the request is made; or
3. Through the diplomatic or consular representative
of the State making the request in the State to which the
request is made; this representative shall send the leiters
of request direct to the competent judicial authority or
to the authority indicated by the Government of the State
to which the request is made, and shall receive direct
from such authority the papers constituting the execution
of the letters of request.
In cases 1 and 3 a copy of the letters of request shall
always be sent to the superior authority of the State to
which application is made.

1. Било путем иепосредног саопштаваља између
судских власти, или
2. Било путем непосредне преппске између мпнистард, правде двеју земаља, или путем непосредног
саопштења од друге надлежне власти државе која лодноси захтев министру правде државе којој je захтев
поднесеи;
3. Било преко дилломагског или консуларног претстлмгика државе која подноси захтев у држави којој
се подноот заостев, овај ће претставник шослатИ замолннцу непосредао надлежној судској власти или власти
К
«ЈУ иазначи влада државе којој се захтев подносп
и ДобиКе непосредно од такве власти исправе којима
ће се установитн удовољеље замолници.
У случајевима 1 и 3 прчгпис замолнице биће увек
послат вишој власти државе којој je молба поднесена.
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Ако друкчије иије уговорено, замолница ће бити
написана на језику власти која подноси молбу, уве«
под условом да држава, којој се захтев подноси, може,
захтевати превод на овој сопствени језик, чију тачност превода мора да овери власт државе која подноси захтев.
Свака потписница ове Конвенције нотификоваће
свим осталим потписницама Конвенције начин или начим горе поменутог достављања, које ће она дризнати
за замолнице друге државе.
Док такву нотификацију не учини једна држава,
њен .постојећи постуиак у погледу замолница остаће
иа снази.
Извршење замолнице неће изазвати потраживање
за маплату накнада или трошкова Ma које врсте осим
трошкова за експерте.
Ништа се у овом члану неће тумачити као предузимање од страие потписница ове Конвенције да се
усвоји у кривичним предметима ма какав доказни
о-блик или доказни поступци који су противни њиховим домаћим законима.

Broj 2.

Unless otherwise agreed, the letters of request shall
be drawn up in the language of the authority making the
request, provided always that the State to which the
request is made may require a translation in its own
language, certified correct by the authority making toe
request.
Each Party to the present Convention shall notify to
each of the other Parties to the Convention the method
or methods of transmission mentioned above which it
will recognize for the letters of request of the latter
State.
Until such notification is made by a State, its existing
procedure in regard to letters of request shall remain in
torce.
Execution of letters of request shall not give rise to
a claim for ireambursement of charges or expenses of any
nature whatever other than expenses of experts.
Nothing in .the present article shall be construed as
an undertaking on the part of the Parties to the present
Convention to adopt in criminal matters any form or
methods of proof contrary to their own domestic laws.

Члан 14.
Свака Потписница ове Конвенције установиће или
he одржавати један сервис, који he имати за задатак
да коордииира и усредср-еђује резултате истраге o
преступима предвиђеним овом Конвенцијом.
Ови би сервиси прикупљали сва обавештења, која
бн могла да олакшају спречавање и кажњавање преступа предвиђених овом Коквенцијом и треба да буду
у тесном контакту са одговарајућим сервисима у другим државама.

Article 14
Each Pa<iy to the present Convention shall establish
or maintain a service charged with the co-ordination and
centralization of the results of the investigation of offences
referred to in the present Convention.
Such services should compile all information calculated
to facilitate the prevention and punishment of the offences
referred to in the present Convention and should be in
close contact with the corresponding services in other
States.

Члаи 15.
У оној мери у којој допушта домаће законодавство и у оној мери у којој одговорне власти за сервисе, предвнђеие чланом 14, могу сматрати за пожељно, ове he пружити властима одговорним за одговарајуће сервисе и другим државама следећа обавештења:
1. 'Гачне шојединости o сваком преступу предвиђеном овам Коивенцијом или сваки покушај да се учини
такав преступ;
2. Тачне појединости које се одиосе на ма какву
истрагу, гоњење, хапшење, осуду, одбијање давања
дозвола или протеривање лица кривих ма за које преступе предвиђене овом Конвенцијом, на кретања таквих лица, и o свпм остадим корисним обавештењима
у вези са тим лицима.
'Гако пружена обавештења обухватиће описе преступника, њихове отмске прстију, фотографије, обавештења o начшну њиховог дејствовања, полицнјске записнике и судске записнике.

Article 15
To the extent permitted by domestic law and to the
extent to which the authorities responsible for the services
referred to in article 14 -may judge desirable, they shall
furnish to the authorities responsible for the corresponding
services in other States the following information:

!

'1- Particulars of any offence referred to in the present
Convention or any attempt to commit 6uch offence;
'2. Particulars of any search for and any prosecution,
arrest, conviction, refusal of admission or expulsion of
persons guilty of any of the offences referred to in the
present Convention, the movements of such persons and
any other useful information with regard to them.
The information so furnished shall include descriptions
of the offenders, their fingerprints, photographs, methods
of operation, police records and records of conviction.

Члан 16.
Потпи.он1вде ове Кошвенције сагласне су да предузму или да потстакну преко својих јавних и приватних васпитннх, здравстаених, социјалних, привредних « других сродних сервиса мере за спречавање
проституције и за рехабилитацију и њихово прихвахање у друштву жртава проституције и преступа предвиђених овом Конвенцијом.

Article 16
The Parties to the present Convention agree to take
or to encourage, through their public and private educational, health, social, economic and other related services,
measures for the prevention of prostitution and for the
rehabilitation and social adjustment of the victims of
prostitution and of the offences referred to in the present
Convention.

Члан 17.
Поппнснице »ве Конвенцнје обавезују се у вези
са усељавањем и исељавашем да. усвоје или одржавају такве мере какве се траже у границама њихових
обавеза према овој Конвеицији, да сузбијају трговину
лицима оба пола У циљу проституисаља.

Article 17
The Parties to the present Convention undertake, in
connexion with immigration and emigration, to adopt or
maintain such measures as are required in terms of their
obligations under the present Convention, to check the
traffic in persons of either sex for the purpose of prostitution.
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Оне ce нарочито обавезују:
1. Да донесу такве прописе какви буду потребни
за заштиту усељеника или исељеника, a нарочито
жена и деце, како «а месту доласка и одласка тако
и за време док су на путу;
2. Да предузму мере у циљу организовања 'одговарајуће пропаганде, којом би ce упозоравала јавност
на опасносш од напред поменуте трговине;
3. Да предузму лотребне мере ради обезбеђења
надзора жељезничких станица, аеродрома, поморских
пристаништа и на путу, и других јавних места да би
ce опречило међународно трговање лицима у циљу
проституисања;
4. Да предузму потребне мере да би ce обавевтиле надлежне власти o доласку лица која изгледају,
prima facie, као организа/гори и шучеоницт у таивој
трговини или да су жртве такве ^рговине.

In particular they undertake:
1. To make such regulations as are necessary for the
protection of immigrants or emigrants, and in particular,
women and children, 'both at the place of arrival and
departure and while en route;
2. To arrange for appropriate publicity warning -the
public of the dangers of the aforesaid traffic;

Члан 18.
Потписнице ове Конвенције обавезују ce, у скдаду
са условима изложеним у домаћем законодавству, да
прикупљају обавештења од странаца, који ce баве
лроституцијом, да би ce установио њихов идентитет
и грађански положај и да ce открије ко их je мавео
да напусте своју земљу. Прибављена обавештења достављаће ce влаетима државе порекла поменутих лица
ради њихове евентуалне репатријације. '

Article 18
The Parties to the present Convention undertake, in
accordance with the conditions laid down by domestic law,
to have declarations taken from aliens who are prostitutes,
in order to establish their identity and civil status and1 to
discover who has caused theim to leave their State. The
information obtained shall be communicated to the authorities of the State of origin of the said persons with a view
to their eventual repatriation.

Члан 19.
Потлиснице ове Конвенције обавезују ce, у складу
•ca условима изложеним у домаћем законодавству, a
не одричући ce истраге или других мера предузетих
због повреде ових одредаба, и у колико то буде могуће:
1. Да предузму потребне мере за њихову етривремену заштиту и издржавање жртава међународне трговине ca лицима у циљу троституисања, у очекивању
довршења .прппрема за репатријацију.
2. Да репатрирају лица o којима je реч у чл. 18
која желе да буду репатрирана или која су тражена
од лица под чијом су влашћу или чије je протеривање
иаређено у складу ca законодавством. Репатријација
ће -ce обавити макон поегигнуте саглаоности ca земљом где иреба упутити та лица у вези ca њиховим
мдентитетом и држављанством као и у погледу места
и датума доласка на. границе. Свака пошисница ове
Конвенције олакшаће транзит таквих лица преко своје
територије.
Ako лица, o којима je реч у претходној алинеји,
не могу сама да плате трошкове репатријације, иити
имају супруга, сроднике лли старатеља да плате за
ib«x, TipouiKOBM за рвпатрирање до најближе границе
или пристаништа за укрцавање или аеродрома у правцу државе порекла, пашће иа терет дри<аве где та
лица бораве, a трошкови за остатак пута пашће на
терет државе порекла.
4
%
Члан 20.
Потписнице ове Конвенције обавезују ce, ако то
већ вмсу учшнипе, да! предузму лотребне маре да заВ€ДУ надзор код агенција за запослење како би ce
спречидо да лица која траже запослење, нарочито жене
и деца, не буду нзложена о-пасности од проституисања.

Article 19
The Parties to the present Convention undertake, in
accordance with the conditions laid down by domestic law
and without prejudice to prosecution or other action for
violations thereunder and so far as possible:

Члан 21.
Потписнице ове Конвенције достављаће ГенералJioM секретару Уједињених Нација о«е законе и уредбе
које су већ на снази у њиховим државама, a после
тога достављаће годишље све нове законе и уредбе
које буду објављене, a које ce односе иа предмете

Article 21(
The Parties to the present Convention shall communicate to the Secretary-General of the United Nations
such laws and regulations as have already been promulgated in their States, and theref ter annually such laws
and regulations as may be promulgated, relating to the

3. To take appropriate measures to ensure supervision
of railway stations, airports, seaports and en route, and
of other public places, in order to prevent international
traffic in persons for the purpose of prostitution;
4. To take appropriate measures in order that the
appropriate authorities be informed of the arrival of persons who appear, prima facie, to be the principals and
accomplices in or victims of such traffic.

" 1. Pending the completion of arrangements for the
repatriation of destitute victims of international traffic in
persons for the purpose of prostitution, to make suitable
provisions for their temporary care and maintenance;
2. To repatriate persons referred to in article 18 who
desire to be repatriated or who -may be claimed by persons
exercising authority over them or whose expulsion is,
ordered in conformity with the law. Repatriation shall take
place only after agreement is reached with the State of
destination as to identity and nationality as well as to the
place and date of arrival at frontiers. Each Party to the
present Convention shall facilitate the passage of such
persons through its territory.
Where the persons Teferred to in the preceding
paragraph cannot themselves repay the cost of repatriation
and have neither spouse, relatives nor guardian 'to pay
for them, the cost of repatriation as far as the nearest
frontier or port of embarkation or airport in the direction
of the State of origin shall be. borne by the State where
they are in residence, and the cost of the remainder of
the journey shall be borne by the State of origin.
Article 20
The Parties to the present Convention shall, if they
have not already done so, take the necessary measures for
the supervision of employment agencies in order to prevent persons seeking employment, in particular women
and children, from 'being exposed to the danger of prostitution.
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ове Коивенције, као и све мере предузете од њихове subjects of the present Convention, as well as all measures
стране у погледу лримене Коивенције. Примљена оба- taken by them concerning the application of the Convenвештења биће периодично објављена од стране Гене- tion. The information received shall be published periodiралног секретара и послата свим чланицама Уједиње- cally by the Secretary-General and sent to all Members
них Нација и државама нечланицама којима je ова of the United Nations and to non-member States to which
the present Convention is officially communicated in
Кон-венција службено достављена сходно члану 23.
accordance with article 23,
ч

Члан 22.
У случају избијања спора- између лотписница озе
Конвенцпје у погледу њеног тумачења или прнмене,
и ако такав спор ие може бити решен другим средствима, опор he, на тражење ма које стране, у сукобу,
бити упућен (Међумародном суду правде.

Article 22
If any dispute shall arise between the Parties to the
present Convention relating to its interpretation or application and if such dispute cannot be settled by other
means, the dispute shall, at »the request of any one of the
Parties to the dispute, be referred to the International
Court of Justice.

Члаи 23.
Ову Конвелцију могу потписати све чланице Уједињених Нација, a тако исто и све друге државе којима je Економско-Социјални Савет упутио позив.

Article 23
The present Convention shall be open for signature
on behalf of any Member of the United Nations and also
on behalf of any other State to which an invitation has
been addressed by the Economic and Social Council.
The present Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.
The States mentioned in the first paragraph which
have not signed the Convention may accede to it.
Accession shall be effected by deposit of an instrument
of accession with the Secretary-General of the United
For the purposes of the present Convention 'the word
»State« shall include all the colonies and Trust Territories
of a State signatory or acceding to the Convention and
all territories for which such State is internationally
responsible.

Ова Конвенција биће ратификована и ратификациоии инструменти биће депоновани код Генералног
секретара Уједињених Нација.
Државе по.менуте у лрвој алгенеји које нису потпњсале Конвенцију могу истој гариступити.
Пристутање he бити извршено деноновањем и,нструмента o приступању код Генералног секретара
Уједињених Нација.
У колико се односи на ову Конвенцију реч „држава" обухватаће све колоније и терпторије под старатељством једне државе потписнице ил« која при•ступа Конвенцији и све територије за које je таква
држава међународно одговорна.
Члан 24.
Ова Конвенција -ступиће на снагу деведесетог дана
од дана депоновања другог ратификационог инструмента или приступања.
За сваку државу која ратификује или лристули
Конвенцији после депоновања другог ратифнкационог
инсгрумента или прнступања, Конвенцнја ће ступити
на снагу деведесег дана лосле депоновања од стране
такве држа1ве њеног ратификационог инетрумента или
инструмента приступања.

Article 24
The present Convention shall come into force on the
ninetieth day following the date of deposit of the second
instrument of ratification or accession.
For each State ratifying or acceding to the Convention
after the deposit of the second instrument of ratification
or accession, the Convention shall enter into force ninety
days after the deposit by such State of its instrument of
ratification or accession.

Члан 25.
По нстеку рока одлет година одсгупањана онагу
ове Конвенције, овака лотпионица Конвенцнјс може je
отказати писменом штификацијом упућеном ГенералiHom секретару Уједињених Нација.
Такав отказ uvahe дејство за потплсницу која ra
учинн годину дана од датума када ra прими Генерални секретар Уједин.ених Нација.

Article 25
After the expiration of five years from the entry into
force of the present Convention, any Party to the Convention may denounce it by a written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.
Such denunciation shall ta'ke effect for the Party
making it one year from the date upon which it is received
by the Secretary-General of the United Nations.

Члан 26.
Генерални секретар Уједињених Нација обавестиће
све чланице и државе иечланице o којима je реч у
чл. 23:
а) o лотписима, ратификацијама и приступаљима
у сагласлости са чл. 23;
б) o датуму када he ова Конвеиција да ступи на
снагу сходно чл. 24;
ц) o отказима ПЈМкмљеним сходно чл. 25.

Article 26
The Secretary-General of the United Nations shall
inform all Members of the United Nations and nonmember States-referred to in article 23:
(a) Of signatures, ratifications and accessions received
in accordance with article 23;
(b) Of the date on which the present Convention will
come-into force in accordance with article 24;
(c) Of denunciations received in accordance with
article 25.
"Ч

Члан 27.
Свака лотлисница ове Конвенције обавезује се да>
усвоји у саглаоности са својим Уставом, законодавне
и друге потребне мере радн обезбеђења примене Конвенције.

Article 27
Each Party to the present Convention undertakes to
adopt, in accordance with its Constitution, the legislative
or other measures necessary to ensure the application of
the Convention.
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Члан 28.
Одредбе ове Коквенције замениће у односу између
потпишица O'Be Конвенције одредбе међународних инструмената o којима je реч у алинејама 1, 2, 3 и 4
другог 'параграфа Увода; сваки од ових инструмената
ематраће се да je тарестао да буде иа онави када cue
стране лотписнице тих инструмената буду постале
потписнице ове Конвенције.
У ПОТВРДУ ЧЕГА поттшсани, пошто су прописно
овлашћенн за то од стране својих односних влада.
пошисали су ову Кон.венцију отворену за потписивање у Lake Success, Њуј-орк, на даи 2 XII 1949, чији
ће један оверени шрепис бити достављен од стране
Генералног секретара евима чланицама- Уједињених
Нација и. државама нечланицама О' којима je реч у
чл. 23.

Article 28
The provisions of the present Convention shall supersede in ithe relations between the Parties thereto the
provisions of the international instruments referred to in
sub-paragraphs 1. 2, 3 and 4 of the second paragraph of
the Preamble, each of whaeh shall be deemed to be terminated when all the Parties thereto shall have become
Parties to the present Convention.
IN FAITH WHEREOF 'the undersigned, being duly
authorized by their respective Governments, have signed
the present Convention, opened for signature at Lake
Success, New York, on the day 2 4XII 1949, a certified
true copy of which shall be transmitted bu the SecietaryGeroeral to all the Membres of the United Nations end
to the non-member States referred to in article 23.

ЗАВРШНИ ПРОТОКОЛ
Ни једна од одредаба ове Конвенције не треба се
сматрати као противна ма којем законодавсгву, које
се односм на примену одредаба за угушивање трговине лицима н експлоатацпје проститунсања других, a
које предвиђа строжије услове од оних предвиђених
у овој Конвенцији.
Одредбе чланова 23 до 26 закључно ове Коивенције примениће се на овај Протокол.

FINAL PROTOCOL
Nothing in the present Convention shall be deemed
to prejudice any legislation which ensures, for the enforcement of the provisions far securing the suppression of
the traffic m persons and of the exploitation of others for
purposes of prostitution, stricter conditions than those
provided by the present Convention.
The provisions of articles 23 to 26 inclusive t>f the
Convention shall apply to the present Protocol.

Члан 2
Овај указ ступа на снагу одмах.
У. бр. 2469
28 децембра 1950 године
Београд
f*~|
Президијум Народне скупштине
Федеративне Народне Републике Југославије
Секретар,
Претседник,
Миле Перуничић, с. р.
др Иван Рибар, с. р.

ODLIKOVANJA
Na osnovu člena 12 Zakona o ordenima i medaljama,
a -na predlog Pretsednika Vlade FNRJ, Prezidijum Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavija I
r e š i o je
da se za naiočite zasluge na stvaranju i učvršćivanju
prijateljskih odnosa medu narodima Egipta i Federativne
X a rodne Republike Jugoslavije odliku jie
ORDENOM JUGOSLOVENSKE ZASTAVE I REDA:
Ahmed Faithi El Akkad Веу, egipatski poslanik u Federativnoj Narodnoj' Republici Jugoslaviji.
Br. 179
M decembra 1950 godine
Beograd
Sekretar,
M. Peruničić, s. r.

'

Pretsednik,
dr 1. Ribar, s. r.

Na osnovu Hana 2 Ziaikona o ordenima i medaljama,
Па
predlog Pnetsedmka Vlado FNRJ, Prezidi jum Narodne
skupštine Federativne Narodne Ropuihliike Jugoslavije
r e š i o je
da se za naročito 'pokazane zasluge i plodan rad na
Kulturno-umetničltom polju tokom 45 godina odlikuju

V
/

ORDENOM ZASLUGE ZA NAROD 1 REDA:
Ku'.turno-uimiatniiflko društvo »Abrašević« —. Beograd.
ORDENOM ZASLUGE ZA NAROD II REDA:
Kulturno-iumetimčiko druStvo »Abrašević« ■— Šabac,
Kulturno-umetniško društvo »Abrašević« — Niš, Kulturnoumeitničko društvo »Abrašević« — Valjevo«, KulturnoumetmWko drušitvo »Abrašević« — K ragu je vac, Kulturnoumetnič'ko društvo »Abrašević« — čačak
Br. 146
25 novembra I960 godine
Beograd
Sekretar,
Pretsedniik.
M. Peruničlć, Su r.
dir. 1- Ribar, s. г.
ZAPISNIK
IV SEDNICE SAVEZNOG VEĆA NARODNE SKUPŠTINE FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, ODRŽANE NA II REDOVNOM ZASEDANJU
27 DECEMBRA 1950 GODINE U BEOGRADU
Pretsedavao Pretsednik Vladimir Simić.
Sekretar Vida Tomšić,
Pietsednik otvara IV sedniou u 17,30 člaisova.
Čita se Ukaz Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ
0'sazivanju Narodne skupštine FNRJ u И redovno zasedanje (II saziva) za 27 decembar I960 godine. Čitanje
ovoga ukaza svi prisutni narodni poslanici saslušali su
stojeći.
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Saopštava se da je Vlada FNRJ p od nek Saveznom
veću na rešavanje: Predlog opštedržavnog budžeta za
1951 godinu; Predlog zakona o opštedržavnom završnom
računu za 1949 godinu; Predlog zakona, o ukidanju Zakona o državnim •poljoprivrednim dobrima; i Predlog zakona o ukidanju Zakona o izdavanju i rasturanja! omladinske i dečje književnosti i štampe.
Pretsednik objavljuje da su budžet i završni račun
odmah bili upućeni Odberu za privredni plan i finansije
a druga dva zakonska p fed log a Zakonodavnom odboru.
Odbori su po svim ovim predlozima podneli svoje izveštaje koji su štampani i razdeljeni narodnim poslanicima
zajedno sa zakonskim predlozima, a staviće se na dnevni red kad Savezno veće donese svoju odluku.
Dalje se saopštava da je Vlada FNRJ podriela Saveznom veću na odobrenje uredbe donesene u vremenu od
26 juna do zaključno 20 decembra I960 godine. Potvrda
ovih uredaba staviće se na dnevni red Saveznog veća.
Saopštava se da je Prezidij.um Narodne skupšine
FNRJ dostavio na potvrdu Ukaz o proglašenju Odluke
0 saglašavanju saveznih zakona sa promenama izvršenim
u državnoj upiavr i u sistemu upravljanja privredom koju
su zakonodavni odbori Saveznog veća i Veća naroda Narodne skupštine FNRJ doneli na svojem sednicama 23
decembra 1950 godine. Potvrda ovog ukaza izneće se na
dnevni red zajedničke sednice oba veća.
Veće odobrava po 'četiri dana otsustva. zbog bolesti
1 hitnih službenih »poslova narodnim poslanicima: Sejifula
Kemalu. Babić Antonu, Karaivanov Ivanu, Devedžić Dušanu, ćurčić Živojiinu, Šaićiiu Ismetu, Ajtić Predragu i
Pavleković Mirku, pa se prelazi na dnevni red: utvrđivanje dnevnog reda.
Pretsednik Vladimir Simić predlaže Saveznom veću
dnevni red za iduću sednicu, i to:
1) pretres Predloga opštedržavnog budžeta za 1951
godinu;
2) pretres Predloga zakona o opštedržavnom završnom računu za 1949 godinu;
3) pretres Predloga zakona o ukidanju Zakona o
državnim poljoprivrednim dobrima;
4) pretres Predloga zakona o ukidanju Zakona o izdavanju i rasturanju omladinske i dečje književnosti i
štampe;
5) pretres Predloga odluke o odobrenju uredaba Vlade FNRJ donesenih u vremenu od 26 juna do zaključno
20 decembra 1950 godine.
Veiće jednoglasno usvaja predloženi dnewi«' red. pai
pretsednik predlaže, u sporazumu sa Pretsed,nikom Veća1
naroda, da se pretres ooštedržavnog budžeta za 1951 godinu izvrši na zajedničkim sednicama oba veća.
Pošto Savezno veće usvaja ovaf predlog, pietsednik
Vladimir Simić zaklMčuje sednicu u 17,40 časova i objavljuje da će zajednička sednica oba većta biti u četvrtak,
28 decembra 1950 gofitne u 17 časova, a da će iduća sednica Saveznog veća biti zakazana 'posle dovršenja pretresa
Predloga opštedržavnog budžeta za 1951 godinu na zajedničko!' sednici.
27 decembra 1950 godine »
Beograd
Sekretar,
Pretsednik,
Momčilo Marković, s. r.
Vladimir Simić, s. r
ZAPISNIK
IV SEDNICE VEĆA NARODA NARODNE SKUPŠTINE
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
(DRUGOG SAZIVA), ODRŽANE NA II REDOVNOM
ZASEDANJU 27 DECEMBRA 1950 GODINE U
BEOGRADU
Pretsedava Pretsednik Josilp Vidmar.
Sekretar Skender Ku'enović.
Pretsiednik Vidmar otvara IV sednicu u 17.15 • časova
i čita Ukaz Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ o sazivanju Narodne skupštine u I'I redovno zasedanje za 27
decembar 1950. godine.
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Svi prisutni narodni poslanici saslušali su stojeći (čitanje u'kaza.
Pretsednik saopštava da je Vlada FNRJ na osnovu
čl. 63 Usta via dosita vila Veću naroda na rešavanje:
1) Predlog opštedržavnog budžeta za 1961 godinu;
2) Predlog zakona o opštedržavnom završnom računu
za 1949 godinu;
3) Predlog zakona o ukidanju Zakona o državnim
poljoprivrednim dobrima; i
4) Predlog zakona o ukidanju Zakona o izdavanju i
rasturanju omladinske i dečje književnosti i štampe.
Budžet i završni račun, u smislu poslovnika, upućeni
su na pretres Odboru za privredni plan i finansije a ostala
dva zakonska predloga Zakonodavnom odboru. Odbori su
po svima ovim predlozima podneli svoje izveštaje 'koji su
štampani i sa zakonskim predlozima razdeljeni narodnim
poslanicima, a s.taviće se na dnevni red ikada Veće naroda
o tome od-'U'či.
Vlada FNRJ dostavila je fcito tako Veću naroda na
odobrenje uredbe donete u vremenu od' 26 juna 1950 do
zaključno 20 decembra I960 godine na osnovu Zakona o
ovlašćenju Vladi FNRJ za donošenje uredaba po pitanjima
iz narodne privrede.
Saopštava se da je Prezidijum Narodne skupštine
FNRJ dostavio Veću naroda na potvrdu Ukiaz o proglašenju Odluke o saglašavanju saveznih zakona promeniama
izvršenim u državnpj upravi i u sistemu upravljanja' privredom a 'koju su zakonodavni odbori Saveznog veća i
Veća naroda Narodne skupštine FNRJ doneli na svojoj
sednici od 23 decembra 1950 godine.
Potvrda ovog ukaza eitaviće se na dnevni red zajedničke sednice oba veća
Zatim pretsednik saopštava mojbe narodnih poslanika
za otsustva i bolovanje i na njegov predlog Veće naroda
odobrava po 5 dana otsustva narodnim poslanicima: Mustafa Sadiku, Popović Jovanu, Redžepagić Mustafi. Vlahov
Dmitru, Đurić Goji, Herljević Franji i Minić Milki.
Prelazi isie na dnevni red: Utvrđivanje dnevnog reda.
Na predlog pretsednika Veće naroda usvajia za' dnevni
red:
1) pretres Predloga opštedržavnog budžeta za 1951
godinu;
2) Pretres Predloga zakona o opštedržavnom završnom računu za 1949 godinu;
3) pretres Predloga zakona o ukidanju Zaleona o državnim poljoprivrednim dobrima; ;
4) pretres Predloga zakona o ukidanju Zakona o izdavanju i raisitunanju omladinske i de'čje 'književnosti i
šitampe; i
5) pretres Predloga odluke o odobrenju uredaba Vlade
FNRJ, donesenih u vremenu od 26 juna 1950 godine do
zaključno 20 decembra 1950 godine.
Zatim po predlogu pretsednika Veće naroda usvaja
da se pretres opštedržavnog budžeta za 1951 godinu obavi
na zajedničkoj sedmici Oba veća 'koja će se održati sutra
28 decembra 1950 godine u 17 Ičasova.
Potom pretsednik Vidmar zaključuje sednicu u 17,26
'časova i objavljuje da će se iduća sednica Ve6a< naroda
odr.žlati odmah pošto se obavi pretres Predloga opštedržavnog budžeta za 1951 godinu na zajedničkim sednicama.
27 decembra 1950 godine
Beograd
Sekretar,
Pretsednik,
Skender Kulenović, s. r.
Josip Vidmar, s. г.
ZAPISNIK
VI ZAJEDNIČKE SEDNICE SAVEZNOG VEĆA I VEĆA
NARODA NARODNE SKUPŠTINE FtiRJ, ODRŽANE
NA II REDOVNOM ZASEDANJU (Ц SAZIVA),
28 DECEMBRA 1950 GODINE U BEOGRADU
Pretsedavao pretsednik Saveznog veća Vladimir Simić,
Sekretar Saveznog veća Momčilo Marković,
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Pretsedavajući otvara VI zajedničku sednicu u 17 časova i saopštava da je ova zajednička sednica sazvana
po odluci obai veća s dnevnim redom: Pietres opštedržavnog budžeta za 1951 godinu.
Pored utvrđenog dnevnog reda, na predlog pretsedavajućeg, skupština FNRJ usvaja kao drugu tačku dnevnog
reda: pretres Odluke o potvrdi Ukaza Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ o proglašenju Odluke o saglašavanju saveznih zakona sa promenama izvršenim u državnoj
upravi i u sistemu upravljanja privredom koju su zakonodavni odboii Saveznog veća i Veća naroda Narodne
skupštine FNRJ doneli na svojim sednicama od 23 decembra 1950 godine.
Prelazi se na/prvu tačku dnevnog reda: pretres
Predloga opštedržavnog budžeta za1 1951 godinu.
Pošto su izvestilae Odbora za privredni plan i fimansije Veća naroda Radivoje Davidović,' izvestilae za privredni plan i financije Saveznog veća Ljuba Babić pročitali odborske izveštaje, dali su svoj ekspoze: pietsednik
Privrednog saveta Vlade FNRJ i pretsednik Savezne planske komisije Boris Kidrič t Ministar finansija FNRJ Dobrivoie Radosavljević.
Pretsedavajući daje kraći odmor.
U nastavku sednice dao je ekspoze Pretsednik Vlade
FNRJ i Ministar narodne odbrane Maršal J-ugoslavije
Josip Broz Tito, pa pretsedavajući sa pristankom Skupštine zaključuje zajedničku sednicu u 19,50 časova a iduću zakazuje za petak, 29 decembra 1950 godine, u 9 časova, sa nastavkom istog dnevnog reda.
28 decembra 1950 godine
Beograd
Sekretar,
Pretsednik,
Skender Kulenović, s. r.
Josip Vidmar, s. i.
ZAPISNIK
VII ZAJEDNIČKE SEDNICE SAVEZNOG VEĆA NARODNE SKUPŠTINE FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE (DRUGOG SAZIVA), ODRŽANE NA II REDOVNOM ZASEDANJU 29 DECEMBRA 1950 GODINE U BEOGRADU
Pretsedava pretsednik Veća iparoda Josip Vidmar.
Sekretar Skender Kulenović.
Pretsedavajući otvara VII zajedničku sednicu u 9,15
časova.
Pročitani zapisnik VI zajedničke sednice od 28 decembra 1950 godine Narodna skupština FNRJ prima bez
primedbe.
Prelazi se na dnevni red: produiženie pretresal Predloga onStedržavnog budžeta za 1951 godinu.
fe dao ekspoze Ministar spoljne trgovine inž.
M" entije Poipo-vir govorili su narodni ooslanici: Danilo
Kekić »za«. Radormr Bošković »za«, Котпел Cerović
»za«, čedo Kapor »za«. Sereei Krajger »za« i A'vdo Humo »za«, m pretsedavajući Vidmar daje kraći odmor.
U nastavku sednico govorili su narodni poslanici:
Pav'e Jovičević, »za«, Dimče Кос^ »za«. Jakov Blažević
»za«, Jovan Veselinov »za« i Sedat Veli »za«, pa se
sedn'ca prekida u 12.30 do lfi časova
Po-podne ie «ednica nastavi:ena u 16.15 časova.
Poforetseđnik Savezne vlade i Ministar inostranih poj
Edvard Kardeli dao ie eksnoze i pošto ie lista' pri'Vhemh govornika isenena prelazi se na drupu tačku
r
«da' pretres Predloga odluke o potvrdi Ukaza
1
m Мг Jugoslavije
r Narodne oskupštine
Federativne
pume
saglašavanju
saveznihNarodne
zakona Re-'
sa
p omenama izvršenim u državnoj upravi i u sistemu
upravi ian\a niivredom.
Predlog pretsedava jučer* Josipa Vid mara i posle
lm г*"1 "'^niof poslanika Miloša Carevića koji ie u
izneo°r''\ ^"d™™ odbora Narodne skupštine FNRJ
4
zakom
odbora na uusatrlašavanju
saveznih
< sa zakonodavnih
promenama izvršenim
državnoj upravi
i u
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sistemu upravljanja privredom, Narodna skupština FNRJ
prima predlog odluke i time je potvrđen Ukaz Prezidijiurna Narodne skupštine FNRJ o saglašavanju saveznih
zakona sa promenama izvršenim u državnoj upravi i u sistemu upravljanja privredom.
Pošto je dnevni red iscrpen Narodna skupština FNRJ
ovlašćuje pretsedavajućeg i sekretara da zapisnik današnje sed'nice mogu potpisati i objaviti, pa pretsedavajući Josip Vidmai u 17,50 časova zaključuj© sednicu.
29 decembra 1950 godine
Beograd
Sekretar,
Pretsednik,
Skender Kulenović, s. r.
Josip Vidmar, s. r.
ZAPISNIK
V SEDNICE SAVEZNOG VEĆA NARODNE SKUPŠTINE
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE,
ODRŽANE NA II REDOVNOM ZASEDANJU (II SAZIVA) 29 DECEMBRA 1950 GODINE U BEOGRADU
Preteedavao Pretsednik Vladimir Simić.
Sekretar Momčilo Marković.
Pretsednik otvara V sednicu u 18,30 časova.
Sekretar čita zap'srak IV sednice koji Veće prima' bez
primedaba.
Pretsednik saopštava akt Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ kojim i-zveSfava Savezno veće da ie na traženje iavnog' 'tužioca FNRJ u simisču Ustava i Poslovnika
dao odobrenje za lišen ie slobode i pokretanja 'krivičnog
postupka protiv narodnih voštan tka Saveznog veća: Aleksandra Trai-kovića, Rade Žigica, Dušana Brkića i Stanka
Opačira-Ćanice.
Veće iednoglas.no odobrava rešenje Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ.
Veće prima izveštai Mandaitno-imunitetnop- odbona o
smrti narodno? podanika Stoianovića Marka i pozivni«
na niegovo mes<to .74 narodno«* ooslanika' za Srez ravanič'ki
Milaftinovića Timotija, pretsednika seljačke radne zadruge
iz Jovca.
Veće isto tako ieduog-lasno usvaja izveštai Administrativnog odbora o pregled-u ce'okupnog računsko-bla^aiTi'čkog .poslovania po budžetu Saveznog veća za period
januar—mart, 1950, awl—hi ni !9fi0. j iu'i—septembar 1950
godine i teme razrešava odgovornosti naredbodavca i računopolagača na poslovanje u navedenom vremenu.
Na predlog Pretsednika Savezno«* veća odobrava po
čet'ri dana otsu&tva zbo«* bolesti i s'užibenih poslova narodnim -poslanicima: Kufrin Milki. Miandžić Pašagi i Šturm
Antenu, na se prelazi na prvu tačku dnevnog reda: pre'tres Predloga opštedržavnog budžeta za 1951 godinu.
'Pošto je pretres Predlog opštedržavnog budžeia izvršen na zajedničkim sednicama oba veća, ijjistupa se
odmah glasanju.
Glasajući dizanjem ruku Savezno veće jednoglasno
usvaja Predion- opštedržavnog bud'žeta za 1951 godinu,
po izveštaiu Odbora za 'privredni plan i finansije, i upućuje i?a Veću naroda na rešavanje.
Za ovim predsednik saopštava da je Vlada FNRJ podneva Saveznom veću na rešenje hitan Predlog zakona
0 produženju izvršenja Zakona o Petogodišnjem planu
razvitka narodne privrede u FNRJ u eodinama 1947—1951
1 predlaže da se ovaj zakonski predlog stavi odmah na
dnevni red, kiao druga tačka a ostale tačke dnevnog reda
da se pomere za jedan.
Veće jednoglasno usvaja ovaj pred'og pa se pristupa
pretresu ovoga zakonskog predlog®.
Pošto je sekreter pročitao zakonski predlog a niiko
se mije javio za relč Savezno veće je jednoglasno usvojilo
ovaj zakonski predlog i uputilo ga Veću naroda na rešavanje.
Prelazi ee na treću tačku dnevnog reda: pretres Predloga zakona o opštedržavnom završnom računu za 1949
'godinu,
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Pošto je izvestilac Odbora za privredni plan i finansije Ljubo Babić pročitao odborski izveStaj, Savezno veće.
glasajući dizanjem ruku, jednoglasno usvaja ovaj zakonski
predlog i upućuje ga Veću naroda na rešavanje.
-Ma isti način Savezno veće je usvojilo po saopšienju
izveštaja izvestioca Zakonodavnog od:bora dr Jer kp. Radmito vida i Predlog zakona o ukidanju Zakona o državnim
'poljoprivrednim dobrima i Zakona o ukidanju Zakona o
izdavanju i rasturanju omladinske i dečje 'književnosti i
štampe. Oba ova zakonska predloga -upućena su Veću
naroda na rešavanje.
Prelazi se na šestu tačku dnevnog reda: pretres Predloga odluke o potvrdi uredaba Vlade FNRJ.
Veće jednoglasno usvaja predloženu odluku i time
potvrđuje sve uredbe koje je Vlada FNRJ donela u vremenu od 26 juna do zakljulčno 20 decembra I960 godine,
na osnovu Zakona o ovlašćenju Vladi FNRJ za donošenje
uredaba po pitanjima iz narodne privrede.
Pretsednik, u smislu '61. 75 poslovnika, izve^tava Veće
da je i Veće naroda usvojilo istovetan tekst 'zakonskih
predloga koji su izglasani u Saveznom veću i da je time
Narodna skupština konačno usvojila: Opštedržavni budžet
za 1951 godinu; Zakon o produženju izvršenja Zakona o
Petogodišnjem рјзпи razvitka narodne privrede ti FNRJ
u godinama 1947—1951; Zakon o opStediržavnom završnom
računu za 1949 godinu; Zakon o ukidanju Zakona o državnim poljoprivrednim dobrima i Zakon o ukidanju Zakona o izdavanju i rasturanju omladinske i dečje književnosti i štampe. Svi će ovi zakoni biti upućeni Prezidi j u mu
Narodne skupštine FNRJ radi proglašenja, i objavljivanja.
Veće ovlašćuje pretsednika da može zapisnik današnje
sednice sa sekretarom potpisati .i objaviti, pa pretsednik
Vladimir Simić u 19 časova zaključuje sednieu i JI redovno zasedanje Saveznog veća.
29 decembra 1950 godine
Beograd
Sekretar,
Momčilo Marković, s. r.

Pretsednik,
Vladimir Simić, s. r.

ZAPISNIK
V SEDNICE VEĆA NARODA NARODNE SKUPŠTINE
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE (DRUGOG SAZIVA), ODRŽANE NA II REDOVNOM
ZASEDANJU 29. DECEMBRA 1950 GODINE
U BEOGRADU
P ret sedava Pretsednik Josip Vidmar.
Sekretar Skender Kulenović.
Pretsednik Vidmar otvara V sednieu u 18,25 časova.
Pročitani zapisnik IV sednice Veće naroda prima bez
primed be.
Zatim veće naroda jednoglasno usvaja izveštaji Administrativnog odbora o pregledu celokupnog računskoblagajničkog poslovanja po budžetu Veća naroda za period JANUAR — MART 1950, APRIL — JUNI I960 i
JULI — SEPTEMBAR 1950 godine i time razrešava odgovornosti naredbodavca i raJumapolagaiča na poslovanje
u navedenom vremenu.
Na predlog pretsednika Veće naroda odobrava 1 dan
otsustva zbog bolesti narodnom poslaniku Josipu Šestainu.
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Za ovim pretsednik saopštava da je Vlada FNRJ podnela Veću naroda na rešen je kao hitan Predlog zakona o
produženju izvi Senja Zakona o Petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ u godinama 1947—1951 i
predlaže da se ovaj zakonski predlog stavi odmah na
dnevni red kao druga tačka a ostale tačke dnevnog reda
da se pomere za jedan.
Veće naroda jednoglasno usvaja ovaj predlog pietsednika pa se prelaizi na prvu tačku dnevng reda: pretres Predloga opštedržavnog budžeta za 1951 godinu.
Pošto je pretres Predloga opštedi žavnog budžeta izvršen na zajedničkim sednicama oba! veća, pristupa se
odmah glasanju.
Glasajući dizanjem ruku Veće naroda jednoglasno
usvaja Predlog opštedržavnog budžeta za 1951 godinu
po izveštaju Odbora za privredni plan i finansije.
Prelazi se na drugu tačku dnevnog reda: pretres
Predloga zakona o produženju izvršenja Zakona o Petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ u godinama 1947—il 951.
Pošto je sekretar pročitao zakonski predlog a niko
se nije javio za reč Većie naroda je jednoglasno usvojilo
ovaj, zakonski predlog.
Prelazi se na treću tačku dnevnog reda: pretres
Predloga zakona o opštedržavnom završnom računu za
1949 godinu.
Pošto je izvestilac Odbora za p'ivredni plan i finansije Radivojie Davidović pročitao odborski izveštaj, Veće
naroda glasajući dizanjem ruke, jednoglasno usvaja ovaj
zakonski; predlog.
Na isti način Veće naroda je usvojilo po saopštenju
izveštaja izvestioca 'Zakonodavnog odbora Lea Matesa
i Predlog zakona o ukidanju Zakona o dražvnim poljoprivrednim dobrima i Predlog zakona o ukidanju Zakona
0 izdavanju i rasturanju omladinske i dečje književnosti
1 štampe.
Prelazi se na šestu tačku dnevnog reda: pretres
Predloga odluke o potvrdi uredaba Vlade FNRJ.
Pošto je pretsednik Vidmar pročitao Predlog odluke
Veća naroda o potvrdi uredaba, Veće naroda jednoglasno
usvaja ovaj predlog i time potvrđuje sve uredbe koje
je Vlada FNRJ donela u vremenu od 26 juna do zaključlno
20 decembra 1950 godine, na osnovu Zakona o ovlašćenju
Vladi FNRJ za donošenje uredaba po pitanjima iz naredne privrede.
Pretsednik u smislu 'čl. 75 poslovnika izveštava Veće
naroda da je i Savezno veće usvojilo isitovetan tekst zakonskih predloga koji su izglasani u Veću naroda i, da
je time Narodna skupština FNRJ konačno usvojila: Opštedržavni budžet za 1951 godinu; Zakon o produženju izvršenja Zakona o Petogodišnjem planu razvitka narodne
privrede FNRJ u godinama 1947—1951; Zakon o opštedržavnom završnom računu za 1949 godinu; Zakon o ukidanju Zakona o državnim poljoprivrednim dobrima i Zakon o -ukidanju Zakona o izdavanju i rasturanju omladinske i dečje književnosti i štampe. Svi će ovi zakoni biti
upućeni Prezidijumu Narodne 'skupštine FNRJ radi proglašavanja i objavljivanja.
Pošto je dnevni red iscrpen Veće ovlaš/čujte pretsednika i sekretara da zapisnik današnje sednice mogu potpisati i objaviti, pa pretsednik Josip Vidmar u 18.40 časova
zaključuje sednieu i II redovno zasedanje Veća naroda.
29 decembra I960 godine
Beograd
Sekretar,
Skender Kulenović, s. r.

Pretsednik,
Josip Vidmar, s. i.
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