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КОНВЕНЦИЈА ЗА СЛОБОДАТА НА ЗДРУЖУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА ОРГАНИЗИРАЊЕ, 1948, (Бр.87)
Генералната конференција на Меѓународната организација на трудот,
свикана во Сан Франциско од страна на Управниот орган на Меѓународната
канцеларија на трудот, се состана на својата триесет и прва седница на 17 јуни
1948 година и
одлучи да усвои, во форма на конвенција, одредени предлози кои што
се однесуваат на слободата на здружувањето и заштитата на правото на
организирање, што е седма точка на дневниот ред на седницата,
имајќи во предвид дека Преамбулата на Уставот на Меѓународната организација
на трудот декларира дека „признавањето на принципот на слобода на
здружување“ треба да биде средство за подобрување на условите на трудот и
воспоставување на мир,
имајќи во предвид дека Декларацијата од Филаделфија реафирмира дека
„слободата на изразување и на здружување се од суштествено значење за
одржлив развој“,
имајќи во предвид дека Меѓународната конференција на трудот, на својата
триесетта седница, едногласно ги усвои принципите што треба да ги формираат
основите на меѓународното уредување,
имајќи во предвид дека Генералното собрание на Обединетите нации на
својата втора седница ги потврди овие принципи и побара Меѓународната
организација на трудот да продолжи со сите напори за усвојување на една или
неколку меѓународни конвенции,
на деветти јули, илјада деветстотини четириесет и осма година, ја донесе
следнава Конвенција, која може да се нарече Конвенција за слободата на
здружување и заштита на правото на организирање од 1948 година:
ДЕЛ I. СЛОБОДА НА ЗДРУЖУВАЊЕ
Член 1
Секоја членка на Меѓународната oрганизација на трудот, каде што оваа
Конвенција е во сила, се обврзува да ги применува одредбите кои следат.
Член 2
Работниците и работодавачите, без било каква разлика и без претходно
одобрување, имаат право да основаат и само врз основа на правилата на
односната организација, да пристапуваат во организации според сопствен
избор.
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Член 3
1. Организациите на работниците и работодавачите имааат право да ги
изготвуваат сопствените статути и правила, да ги избираат своите претставници
во целосна слобода, да го организираат сопственото управување и активности,
како и да формулираат сопствени програми.
2. Јавните органи мора да се воздржат од било какво мешање што ќе го ограничи
ова право или ќе го попречува неговото законито применување во практика.
Член 4
Организациите на работниците и работодавачите не можат да бидат распуштени
или да им се сопре делувањето со одлука на управен орган.
Член 5
Организациите на работниците и на работодавачите имаат право да формираат
и да се приклучуваат во федерации и конфедерации и секоја таква организација,
федерација или конфедерација има право да се зачленува во меѓународни
организации на работници и работодавачи.
Член 6
Одредбите од членовите 2, 3 и 4 од оваа Конвенција се применуваат и
на федерациите и конфедерациите на организациите на работниците и
работодавачите.
Член 7
Добивањето правен статус на организациите на работниците и работодавачите,
федерациите и конфедерациите не смее да биде предмет на услови со кои се
ограничува примената на одредбите од членовите 2, 3 и 4.
Член 8
1. Во остварувањето на правата обезбедени со оваа Конвенција работниците
и работодавачите и нивните организации, како и останатите лица или
организирани заедници, мора да го почитуваат националното законодавство.
2. Националното законодавство не смее биде такво да го ограничува, ниту смее
да се применува на начин кој ги ограничува гаранциите обезбедени со оваа
Конвенција.
Член 9
1. Степенот до кој што гаранциите обезбедени со оваа Конвенција ќе се
применат на вооружените сили и полицијата ќе се утврди со националното
законодавство.
2. Согласно принципот утврден во член 19 став 8 на Уставот на Меѓународната
организација на трудот, нема да се смета дека ратификацијата на оваа
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Конвенција од било која членка ја ограничува примената на постечките закони,
одлуки, обичаји или договори со кои припадниците на вооружените сили или
полицијата уживаат било кое право гарантирано со оваа Конвеција.
Член 10
Во оваа Конвенција поимот „ организација“ ја означува секоја организација
на работници или работодавачи која ги унапредува и штити интересите на
работниците или на работодавачите.
ДЕЛ II . ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ
Член 11
Секоја членка на Меѓународната организација на трудот, каде што оваа
Конвенција е во сила, се обврзува да ги превземе сите неопходни и соодветни
мерки за да обезбеди слободно остварување на правото за организирање на
работниците и работодавачите.
ДЕЛ III. ДРУГИ ОДРЕДБИ
Член 12
1. Во однос на териториите наведени во член 35 од Уставот на Меѓународната
организација на трудот кој е изменет со Инструментот за измена на Уставот на
Меѓународната организација на трудот од 1946 година, освен териториите на
кој се однесуваат ставовите 4 и 5 на наведениот член кој на тој начин е изменет,
секоја членка на Организацијата која ја ратификува оваа Конвенција треба до
Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот, во најкраток
можен рок по нејзината ратификација да достави изјава во која ќе ги наведе:
а) териториите во однос на кои се обврзува одредбите на Конвенцијата да се
применуваат без измени;
б) териториите во однос на кои се обврзува одредбите на Конвенцијата да се
применуваат со измени, како и детали за тие измени;
в) териториите за кој што Конвенцијата е неприменлива, наведувајќи ги
причините за таквата неприменливост;
г) териториите во однос на кои што го задржува правото на конечна одлука.
2. Обврските предвидени со точките а) и б) од став 1 на овој член се сметаат за
составен дел од ратификација и истите имаат сила на ратификација.
3. Секоја членка може во било кое време, со дополнителна изјава, да се откаже
во целост или делумно од резервите направени во оригиналната изјава во однос
на точките б), в) или г) на став 1 од овој член.
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4. Секоја членка може, во секое време во кое Конвенцијата е предмет на
откажување, согласно одредбите на член 16 да проследи до Генералниот
директор изјава за измена во било кој поглед на било која претходна изјава,
наведувајќи ја сегашната позиција во однос на одредени територии.
Член 13
1. Ако прашањата уредени со оваа Конвенција спаѓаат во надлежност на
самоуправа на некоја територија надвор од матичното подрачје, членката која
е одговорна за меѓународните односи на таа територија, може во договор
со владата на таа територија, да испрати до Генералниот директор на
Меѓународната канцеларија на трудот изјава за прифаќање на обврските од
Конвенцијата во име на таа територијата.
2. Изјавата за прифаќањето на обврските од оваа Конвенција може да биде
проследена до Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот:
а) од две или повеќе членки на Организацијата во однос на било која територија
која е под нивна заедничка управа; или
б) од било кое меѓународно тело одговорно за администрација со било која
територија, согласно Повелбата на Обединетите нации или по друга основа, а
во однос на било која таква територија.
3. Во изјавите проследени до Генералниот директор на Меѓународната
канцеларија на трудот, согласно со претходните ставови на овој член мора да
се наведе дали одредбите од Конвенцијата ќе се применуваат на односната
територијата без измени или се предмет на измени; кога во изјавата се наведува
дека одредбите на оваа Конвенција се предмет на измени, мора да се наведат
деталите на истите.
4. Членката, членки или меѓународно тело можат во било кое време со
дополнителна изјава да се откажат во целост или делумно од правото за измени,
наведено во претходните изјави.
5. Членката, членки или меѓународно тело можат, во било кое време во кое што
оваа Конвенција е предмет на откажување согласно на одредбите од член 16,
да проследат до Генералниот директор изјава за промена на некоја претходна
изјава и да ги наведат сегашните позиции во однос на примената на Конвенција.
ДЕЛ IV: ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 14
Формалните ратификации на оваа Конвенција се проследуваат до Генералниот
директор на Меѓународната канцеларија на трудот за регистрација.
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Член 15
1. Оваа Конвенција е обврзувачка само за оние членки на Меѓународната
организација на трудот чии што ратификации се регистрирани кај Генералниот
директор.
2. Таа ќе влезе во сила дванаесет месеци по датумот на регистрирање кај
Генералниот директор на ратификациите на две членки.
3. Потоа, оваа Конвенција влегува во сила во однос на секоја членка, дванаесет
месеци по датумот на регистрирање на нејзината ратификација.
Член 16
1. Членка што ја ратификувала оваа Конвенција може да ја откаже истата по
истекот на десет години, од датумот кога Конвенцијата за прв пат влегла во сила,
преку акт испратен за регистрација до Генералниот директор на Меѓународната
канцеларија на трудот. Ова откажување нема да има ефект додека не измине
една година од датумот на кој што е регистрирано.
2. Секоја членка што ја ратификувала оваа Конвенција и која што во временски
период од една година по истекот на периодот од десет години наведен во
претходниот став, не го искористи правото за откажување дадено со овој
член, ќе биде обврзана за период од наредни десет години, а потоа може да ја
откаже оваа Конвенција по истекот на секој нов период од десет години според
условите определени со овој член.
Член 17
1. Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот ги известува
сите членки на Меѓународната организација на трудот за регистрацијата на
сите ратификации, изјави и откажувања, кои што му се доставени од страна на
членките на Организацијата.
2. Кога ги известува членките на Организацијата за регистрацијата на втора
ратификација доставена до него, Генералниот директор мора да им обрне
внимание на членките на Организацијата за датумот на кој што Конвенцијата
влегува во сила.
Член 18
Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот ги доставува
до Генералниот секретар на Обединетите нации за регистрација, согласно
Членот 102 од Повелбата на Обединетите нации, целосните податоци за сите
ратификации и акти на откажување, регистрирани од него согласно одредбите
од претходните членови.
Член 19
Кога тоа ќе го смета за потребно, Управниот орган на Меѓународната канцеларија
на трудот ќе поднесе извештај до Генералната конференција за примената на
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оваа Конвенција и ќе ја разгледа потребата за ставање на прашањето на нејзина
целосна или делумна ревизија на дневен ред на Конференцијата.
Член 20
1. Ако Конференцијата усвои нова конвенција која во целост или делумно ја
ревидира оваа Конвенција, тогаш, освен ако со новата конвенција не се одреди
поинаку:
а) ратификација на новата ревидирана конвенција од членка ќе значи ipso jure
откажување на оваа Конвенција, без разлика на одредбите од член 16, ако и
кога новата ревидирана конвенција ќе влезе во сила;
б) од датумот кога новата ревидирана конвенција ќе влезе во сила, оваа
Конвенција ќе престане да биде отворена за ратификација од членките.
2. Оваа Конвенција во секој случај останува во сила во нејзината постоечка
форма и содржина за оние членки кои што ја ратификувале, а не ја ратификувале
ревидираната конвенција.
Член 21
Англиската и Француската верзија на текстот на оваа Конвенција се подеднакво
веродостојни.
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КОНВЕНЦИЈА ЗА ПРАВОТО НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И
КОЛЕКТИВНО ДОГОВОРАЊЕ, 1949, (БР.98)
Генералната конференција на Меѓународната организација на трудот,
свикана во Женева од страна на Управниот орган на Меѓународната канцеларија
на трудот, се состана на својата триесет и втора седница на 8 Јуни 1949 година,
одлучи да усвои одредени предлози во однос на примената на принципите на
правото на организирање и колективно договарање, што се четврта точка на
дневниот ред на седницата,
одлучи овие предлози да добијат форма на меѓународната конвенција и
на први јули, илјада деветстотини четириесет и деветта година, ја донесе
следнава Конвенција, која може да се нарече Конвенција за правото на
организирање и колективно договарање од 1949 година:
Член 1
1. Работниците имаат право на соодветна заштита од постапки на антисиндикална дискриминација во однос на нивното вработување.
2. Таквата заштита треба да се примени посебно во однос на одлуките кои што
имаат за цел:
(а) да условуваат вработување на работник со незачленување во синдикат или
со напуштање на членство во синдикат;
(б) да предизвикаат отпуштање од работа или некој друг начин на оштетување
на работникот поради причини поврзани со членство во синдикат или поради
учество во синдикални активности надвор од работното време или со дозвола
на работодавачот, во рамките на работното време.
Член 2
1. Организациите на работниците и на работодавачите имаат право на соодветна
заштита од било какви постапки со кои тие или нивните претставници
или членови се мешаат едни на други во нивното основање, делување или
управување.
2. Особено постапките кои што имаат за цел да промовираат формирање на
организации на работници кои што би биле под доминација на работодавачите
или организациите на работодавачите, или финасиска или друга поддршка
на организациите на работниците со намера ставање на овие организации
под контрола на работодавачите или организациите на работодавачите, ќе се
сметаат за постапки на мешање во смисла на овој член.
Член 3
Согласно националните услови мора, ако е потребно, да се воспостават
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соодветни механизми за да се обезбеди почитување на правото на организирање
дефинирано во претходните членови.
Член 4
Мерки соодветни на националните услови мора, ако е потребно, да бидат
превземени со цел да се охрабри и промовира целосен развој и користење
на механизми на доброволно договарање помеѓу работодавачите или
организациите на работодавачи и организациите на работниците, со цел
регулирање на условите на вработување преку колективни договори.
Член 5
1. Степенот до кој што гаранциите обезбедени со оваа Конвенција ќе се
применуваат на вооружените сили и полицијата ќе се утврди со националното
законодавство.
2. Согласно принципот утврден со член 19 став 8 од Уставот на Меѓународната
организација на трудот, нема да се смета дека ратификацијата на оваа
Конвенција од било која членка ја ограничува примената на постечките закони,
одлуки, обичаи или договори со кои припадниците на вооружените сили или
полицијата уживаат било кое право гарантирано со оваа Конвеција.
Член 6
Оваа Конвенција не ја уредува положбата на јавните службеници кои работат
во државната управа, ниту треба да се толкува дека влијае врз нивните права
или статус на било кој начин.
Член 7
Формалните ратификации на оваа Конвенција се проследуваат до Генералниот
директор на Меѓународната канцеларија на трудот за регистрација.
Член 8
1. Оваа Конвенција е обврзувачка само за оние членки на Меѓународната
организација на трудот чии што ратификации се регистрирани кај Генералниот
директор.
2. Таа ќе влезе во сила дванаесет месеци по датумот на регистрирање кај
Генералниот директор на ратификациите на две членки.
3. Потоа, оваа Конвенција влегува во сила во однос на секоја членка, дванаесет
месеци по датумот на регистрирање на нејзината ратификација.
Член 9
1. Во изјавите испратени до Генералниот директор на Меѓународната
канцеларија на трудот согласно член 35 став 2 од Уставот на Меѓународната
организација на трудот мора да се наведат:
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а) териториите во однос на кои членката се обврзува одредбите на Конвенцијата
да се применуваат без измени;
б) териториите во однос на кои се обврзува одредбите на Конвенцијата да се
применуваат со измени, како и детали за тие измени;
в) териториите за кој што Конвенцијата не е применлива, наведувајќи ги
причините за таквата неприменливост;
г) териториите во однос на кои што го задржува правото на конечна одлука
додека ја разгледа својата позиција.
2. Обврските предвидени со точките а) и б) од став 1 на овој член се сметаат за
составен дел од ратификација и истите имаат сила на ратификација.
3. Секоја членка може во било кое време, со дополнителна изјава, да се откаже
во целост или делумно од резервите направени во оригиналната изјава во однос
на точките б), в) или г) на став 1 од овој член.
4. Секоја членка може, во секое време во кое Конвенцијата е предмет на
откажување, согласно одредбите на член 11 да проследи до Генералниот
директор изјава за измена во било кој поглед на било која претходна изјава
наведувајќи ја сегашната позиција во однос на одредени територии.
Член 10
1. Во изјавите испратени до Генералниот директор на Меѓународната
канцеларија на трудот согласно член 35 ставови 4 и 5 од Уставот на
Меѓународната организација на трудот, мора да се наведе дали одредбите од
Конвенцијата ќе се применуваат на односната територијата без измени или
се предмет на измени; кога во изјавата се наведува дека одредбите на оваа
Конвенција се предмет на измени, мора да се наведат деталите на истите.
2. Членката, членки или меѓународно тело можат во било кое време со
дополнителна изјава да се откажат во целост или делумно од правото за измени,
наведено во претходните изјави.
3. Членката, членки или меѓународно тело можат да проследат до Генералниот
директор, во било кое време во кое што оваа Конвенција е предмет на
откажување согласно одредбите од член 11, изјава за промена на условите
од некоја претходна изјава и да ги наведат сегашните позиции во однос на
примената на Конвенција.
Член 11
1. Членка што ја ратификувала оваа Конвенција може да ја откаже истата по
истекот на десет години од датумот кога Конвенцијата за прв пат влегла во сила,
преку акт испратен за регистрација до Генералниот директор на Меѓународната
канцеларија на трудот. Ова откажување нема да има ефект додека не измине
една година од датумот на кој што е регистрирано.
2. Секоја членка што ја ратификувала оваа Конвенција и која што во временски
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период од една година по истекот на периодот од десет години наведен во
претходниот став, не го искористи правото за откажување дадено со овој
член, ќе биде обврзана за период од наредни десет години, а потоа може да ја
откаже оваа Конвенција по истекот на секој нов период од десет години според
условите определени со овој член.
Член 12
1. Генералниот директор на Меѓународната канцеларијата на трудот ги известува
сите членки на Меѓународната организација на трудот за регистрацијата на
сите ратификации, изјави и откажувања, кои што му се доставени од страна на
членките на Организацијата
2. Кога ги известува членките на Организацијата за регистрацијата на втора
ратификација доставена до него, Генералниот директор мора да им обрне
внимание на членките на Организацијата за датумот на кој што Конвенцијата
влегува во сила.
Член 13
Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот ги доставува
до Генералниот секретар на Обединетите нации за регистрација, согласно на
Членот 102 од Повелбата на Обединетите нации, целосните податоци за сите
ратификации и акти на откажување, регистрирани од него согласно одредбите
од претходните членови.
Член 14
Кога тоа ќе го смета за потребно, Управниот орган на Меѓународната канцеларија
на трудот ќе поднесе до Генералната конференција извештај за примената на
оваа Конвенција и ќе ја разгледа потребата за ставање на прашањето на нејзина
целосна или делумна ревизија на дневен ред на Конференцијата.
Член15
1. Ако Конференцијата усвои нова конвенција која во целост или делумно ја
ревидира оваа Конвенција, тогаш, освен ако со новата конвенција не се одреди
поинаку:
а) ратификација на новата ревидирана конвенција од членка ќе значи ipso jure
откажување на оваа Конвенција, без разлика на одредбите од член 11, ако и
кога новата ревидирана конвенција ќе влезе во сила;
б) од датумот кога новата ревидирана конвенција ќе влезе во сила, оваа
Конвенција ќе престане да биде отворена за ратификација од членките.
2. Оваа Конвенција во секој случај останува во сила во нејзината постоечка
форма и содржина за оние членки кои што ја ратификувале, а не ја ратификувале
ревидираната конвенција.
Член 16
Англиската и Француската верзија на текстот на оваа Конвенција се подеднакво
веродостојни.
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КОНВЕНЦИЈА ЗА ПРИНУДНАТА РАБОТА, 1930, (БР.29)
Генералната конференција на Меѓународната организација на трудот,
свикана во Женева од страна на Управниот орган на Меѓународната канцеларија
на трудот, се состана на својата четиринаесета седница на 10 јуни 1930 година,
одлучи да усвои одредени предлози во однос на принудната или задолжителната
работа, вклучени како прва точка на дневниот ред на седницата,
одлучи овие предлози да добијат форма на меѓународна конвенција и
ја донесе на дваесет и осми јуни, илјада деветстотини и триесетта година,
следнава конвенција која може да се нарече Конвенција за принудната работа
од 1930 година, за ратификација од членките на Меѓународната организација на
трудот во согласност со одредбите од Уставот на Меѓународната организација
на трудот:
Член 1
1. Секоја членка на Меѓународната организација на трудот што ја ратификува
оваа Конвенција се обврзува да ја забрани употребата на принудна или
задолжителна работа во сите нејзини форми во најкраток можен рок.
2. Во однос на ваквата целосна забрана, прибегнување кон принудна или
задолжителна работа ќе биде можно, за време на преоден период, само за јавни
потреби и како исклучителна мерка, според условите и со гаранции утврдени
со оваа Конвенција.
3. По истекот на период од пет години од стапувањето на сила на оваа Конвенција
и кога Управниот орган на Меѓународната канцеларија на трудот ќе го подготви
извештајот согласно член 31 од оваа Конвенција, наведениот Управен орган ќе
ја разгледа можноста за забрана на принудната или задолжителна работа во
сите свои форми без понатамошен преоден период, како и потребата да се
стави ова прашање на дневен ред на Конференцијата.
Член 2
1. Во смила на оваа Конвенција терминот „принудна или задолжителна
работа“ значи секоја работа или услуга, која се изнудува од некое лице под
закана од каква било казна и за која што наведеното лице не се пријавило
доброволно.
2. Меѓутоа, во смисла на оваа Конвенција, терминот „принудна или
задолжителна работа“ нема да опфати:
(а) било каква работа или услуга кои се бараат врз основа на законите за
задолжителна воена служба за работа од чисто воен карактер;
(б) секаков вид работа или услуга кои сочинуваат дел од нормалните граѓански
обврски на државјаните на целосно суверена држава;
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(в) секаков вид работа или услуга кои од некое лице се бараат како последица
на осудување со судска пресуда, под услов така наведената работа или услуга
да се извршува под надзор и контрола на јавна власт и наведеното лице да
не е изнајмено или ставено на располагање на приватни лица, фирми или
здруженија;
(г) секаков вид работа или услуга, кои се барааат во случај на вонредна состојба,
односно во случај на војна, катастрофа или заканувачка катастрофа како што
се пожар, поплава, помор од глад, земјотрес, големи епидемии или сточни
болести, инвазија од животни, инсекти или растителни штетници и генерално
било какви услови што би го загрозиле постоењето или благосостојбата на
целото или дел од населението;
(д) помали општествени услуги од таков вид што се извршуваат од членови
на заедницата и се од директен интерес за наведената заедница, а со тоа може
да се сметаат како нормални граѓански обврски кои ги обврзуваат членовите
на заедницата, под услов членовите на заедницата или нивните директни
претставници да имаат право да бидат консултирани во поглед на потребите
за такви услуги.
Член 3
Во смисла на оваа Конвенција терминот „ надлежна власт “ значи власт на
матичната земја или највисока централна власт на односната територија.
Член 4
1. Надлежната власт нема да наметне или да дозволи наметнување на принудна
или задолжителна работа во корист на приватни лица , компании или здруженија.
2. Ако постои таква принудна или задолжителна работа во корист на
приватни лица, компании или здруженија, на датумот на кој ратификацијата
на Конвенцијата е регистрирана кај Генералниот директор на Меѓународната
канцеларија на трудот, членката ќе мора целосно да ја забрани таквата
принудна или задолжителна работа од датумот на кој Конвенцијата влегува во
сила за членката.
Член 5
1. Доделени концесии на приватни лица, компании или здруженија не смеат
да вклучуваат било каква форма на принудна или задолжителна работа во
производството или собирањето на производи кои ги користат таквите приватни
лица, здруженија или компании или со кои тие тргуваат.
2. Ако во постоечките концесии има одредби за таква принудна или
задолжителна работа, таквите одредби ќе бидат укинати колку што е можно
побргу, со цел да се направи усогласување со член 1 од оваа Конвенција.

16

КОНВЕНЦИЈА ЗА ПРИНУДНАТА РАБОТА

Член 6
Службени лица во управата, дури и кога имаат должност да го охрабруваат
населението што е под нивна надлежност да се ангажира во некаков вид
работа, не смеат да користат принуда врз наведеното население или врз било
кој поединец да работат за приватни лица, компании или здруженија.
Член 7
1. Раководни лица кои не вршат управни функции не смеат да користат принудна
или задолжителна работа.
2. Раководни лица кои вршат управни функции можат, со јасно одобрување од
надлежната власт, да користат принудна или задолжителна работа, согласно
условите во одредбите од член 10 од оваа Конвенција.
3. Раководни лица кои се соодветно признаени и кои не добиваат соодветен
надоместок во некоја друга форма, може да користат лични услуги под услови
кои се соодветно регулирани и под услов да се превземени сите неопходни
мерки за да се спречат злоупотреби.
Член 8
1. За секоја одлука да се користи принудна или задолжителна работа
одговорноста ја сноси највисоката цивилна власт на односната територија.
2. Меѓутоа, таа власт може да ги овласти највисоките локални власти да
наредат принудна или задолжителна работа која нема да опфаќа отстранување
на работниците од нивното вообичаено живеалиште. Таа власт може исто така
да даде овластување до највисоките локални власти да спроведат принудна или
задолжителна работа која опфаќа преместување на работниците од нивното
вообичаено живеалиште, со цел да се олесни движењето на службениците во
управата кога се на должност или за транспорт на владини стокови резерви,
според условите наведени во одредбите од член 23 од оваа Конвенција.
Член 9
Освен ако е поинаку наведено во член 10 од оваа Конвенција, секоја власт
надлежна за наметнување на принудна или задолжителна работа мора, пред
да се одлучи за искористување на таков вид на работа, да се осигура дека :
(а) работата што треба да се заврши или услугата што треба да се изврши е од
важен директен интерес на заедницата која е повикана да ја изврши работата
или даде услугата;
(б) работата или услугата се моментално или неизбежно потребни;
(в) за понудениот износ на плата и услови на работа кои не се помалку поволни
од оние што владеат во односната област за слична работа или давање услуга,
не било возможно да се обезбеди доброволна работна сила за извршување на
работите или услугите;
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(г) работата или услугата нема да бидат преголем терет за тоа население,
имајќи ја во предвид расположливата работна сила и нејзиниот капацитет да
ја изврши работата.
Член 10
1. Принудна или задолжителна работа кои се бараат како данок и принудна или
задолжителна работа во извршување на јавни работи наредени од раководни
лица кои вршат управни фукции мора постепено да се укинуваат.
2. Во меѓувреме, кога принудна или задолжителна работа се бараат како данок
и кога е наметнатата принудна или задолжителна работа во изврушување на
јавни работи од страна на раководни лица кои извршуваат управни функции,
најпрвин мора да утврди дека:
(а) работата што треба да се заврши или услугата што треба да се изврши е од
важен директен интерес на заедницата која е повикана да ја изврши работата
или даде услугата;
(б) работата или услугата се моментално или неизбежно потребни;
(в) работата или услугата нема да бидат преголем терет за тоа население,
имајќи ја во предвид расположливата работна сила и нејзиниот капацитет да
ја изврши работата;
(г) работата или услугата немаат за последица преместување на работниците од
нивното вообичано живеалиште;
(д) извршувањето на работата или давањето на услугата ќе бидат обезбедени во
согласност со потребите на верата, социјалниот живот и земјоделието.
Член 11
1. Само возрасни способни машки лица кои се од очигледна возраст не помала
од 18 години и не повеќе од 45 години можат да бидат повикани за принудна или
задолжителна работа. Освен во однос на видовите на работа наведени во член 10 од
оваа Конвенција, ќе се применуваат следниве ограничувања и услови:
(а) секогаш кога е можно, да се добие претходна потврда од овластен доктор дека
засегнатите лица не се заболени од инфекции или преносливи болести и дека се
физички здрави за работата што се бара и за условите под кои истата треба да се
извршува;
(б) наставници и ученици како и службеници во управата генерално се изземени;
(в) зачувување во секоја заедница на одреден број на возрасни способни машки
лица незаменливи за семејниот и социјалниот живот;
(г) почитување на брачните и семејните врски.
2. За потребите на точка (в) од претходниот став, прописите наведени во член 23
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од оваа Конвенција ќе го одредат уделот на машкото работоспособно население
кое може да биде земено во било кое време за принудна или задолжителна работа,
имајќи во предвид овој удел во никој случај да не надмине 25 проценти. При
одредување на овој удел, надлежната власт ќе ги има во предвид густината на
населението, неговиот социјален и физички развој, сезоните и работата што треба
да се изврши од односните лица во нивните места и во нивна корист, а генерално
мора да ги земе во предвид и економските и социјалните потреби за нормален
живот на односната заедница.
Член 12
1. Максимален период во кој некое лице може да биде земено на принудна или
задолжителна работа од било каков вид, во било кој период од дванаесет месеци не
смее да надмине шеесет дена, вклучувајќи го времето потребно за одење и враќање
од работа.
2. На секое лице од кое се користела принудна или задолжителна работа мора да
му се обезбеди потврда во која се назначени периодите во кои ја извршило таквата
работа.
Член 13
1. Нормалните работни часови на лицето на кое му е наложена принудна или
задолжителна работа, мора да бидат исти како оние што важат во случаи на
доброволна работа, а часовите изработени прекувремено мора да бидат платени во
износи кои се плаќаат за прекувремена доброволна работа.
2. Сите лица , на кои им е наложена принудна или задолжителна работа од било
каков вид, мора да имаат еден ден одмор во неделата, а овој ден треба да се совпадне
колку што е можно со денот одреден според традиција или обичај на односните
територии или региони.
Член 14
1. Со исклучок на принудна или задолжителна работа наведени во член 10 од оваа
Конвенција, принудната или задолжителна работа од било каков вид мора да се
плаќа во готово, во износи не помали од оние кои важат за слични видови на работа
било во околината во која се вработени или во околината од која се регрутирани,
според тоа кој од нив е повисок.
2. Во случај кога се врши работа наредена од раководни лица за извршување на
нивните управни функции, исплаќањето плата во согласност со одредбите на
претходниот став мора да биде воведено колку што е можно побргу.
3. Платите мора се исплаќаат на секое лице лично, а не на неговиот племенски
поглавар или било кој друг авторитет.
4. Што се однесува до плаќањето на платите, деновите поминати во патување до и
од местото на работа мора да се пресметуваат како работни денови.
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5. Наведеното во овој член нема да го спречи обезбедувањето вообичаени оброци
како дел од платата, при што таквите оброци мора да бидат најмалку еквивалентни
на вредноста на паричната исплата што ја заменуваат, но од платата не смее да
се одзема за плаќање на даноци или за посебна храна, алишта или сместување,
обезбедени за да се одржува работникот во добра состојба за извршувањето на
работата во специјалните услови на вработувањето или за користење на алати.
Член 15
1. Сите закони или прописи, што се однесуваат за компензација на работниците
за повреди или болест кои произлегуваат од вработувањето, како и сите закони
или прописи кои обезбедуваат компензација за лицата издржувани од работниците
кои починале или станале инвалиди, кои се или ќе бидат на сила на односната
територија, мора да бидат подеднакво применувани на лицата кои биле изложени
на принудна или задолжителна работа и на доброволните работници.
2. Во секој случај, ќе биде обврска на органот кој вработува било кој работник на
принудна или задолжителна работа, да обезбеди средства за издржување на секој
работник кој заради несреќа или болест како последица на работата, останува
целосно или делумно неспособен да се издржува, како и да превземе мерки за
издржување на лицата кои всушност зависат од тој работник, во случај на негов
инвалидитет или смрт како резултат на вработувањето.
Член 16
1. Освен во случаи на посебна потреба, лицата подложени на принудна или
задолжителна работа не смеат да се преместуваат во области каде што храната и
климата се разликуваат значително од оние на кои тие се навикнати, со што би
можело да се доведе во опасност нивното здравје.
2. Во никој случај не смее да се дозволи преместување на таквите работници
доколку не се стриктно применети сите мерки во однос на хигиена и сместување
кои се неопходни за да се адаптираат таквите работници на условите и да се
обезбеди нивното здравје.
3. Кога таквото преместување не може да се избегне, мора се превземат мерки
за постепено навикнување на новите услови на исхрана и клима следејќи ги
соодветните медицинските совети.
4. Во случај кога таквите работници треба да извршуваат регуларна работа на која не
се навикнати, мора да се превземат мерки за да се гарантира нивно прилагодување
на таквата работа, посебно во однос на постепена обука, часови на работа и
обезбедувањето периоди за одмор, како и доколку е неопходно зголемување или
подобрување на исхраната.
Член 17
Пред да дозволи користење принудна или задолжителна работа за градежни работи
или за одржување, кои бараат од работниците да останат на работно место подолг
период, надлежната власт мора да утврди дека:
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(1) се превземени сите неопходни мерки за зачувување на здравјето на работниците
и се обезбедени неопходна медицинска нега , а посебно дека (а) работниците се
прегледани од лекар пред да започнат со работа и на определени временски периоди
за време на службата, (б) има соодветен медицински персонал, опременост со
диспанзери, амбуланти, болници и опрема неопходни за задоволување на сите
барања и (в) санитарните услови на работните места , обезбедувањето со вода за
пиење, храна, гориво и прибор за готвење, а каде што е неопходно и сместување и
облека, се задоволителни;
(2) се направени дефинитивни аранжмани за обезбедување на издршката на
семејствата на работниците, посебно со олеснување на испраќањето на дел од
платата до семејствата со парични пратки на сигурен начин, , по барање и со
согласност на работниците;
(3) патувањето на работниците до и од работно место се направени на сметка и
одговорност на управата, која мора да ги овозможи таквите патувања со целосно
користење на сите расположиви средства за транспорт;
(4) во случај на болест или повреда со која ќе се предизвика неспособност за работа
за извесен период, работникот ќе биде вратен во дома на сметка на управата;
(5) на секој работник кој посака да остане како доброволен работник на крајот на
принудната или задолжителна работа му биде дозволено да го стори тоа, без да го
изгуби правото на бесплатна репатријација во период од две години.
Член 18
1. Принудна или задолжителна работа за транспорт на лица или стока како што
е работа на носачи или веслачи, мора да се укине во најкраток можен рок. Во
меѓувреме надлежната власт ќе донесат прописи одредувајќи меѓудругото
(а) дека таквата работна сила ќе се примени само со цел на олеснување на
движењето на службеници на управата кога се на должност или за транспорт на
владини стокови резерви или во случаи на многу итни потреби, транспорт на лица
кои не се службеници,
(б) дека работниците вработени на таков начин ќе имаат медицинска потврда дека
се физички здрави, каде што е можен лекарски преглед, а кога таквиот лекарски
преглед не е можен лицето што вработува такви работници ќе биде одговорно да
гарантира дека се физички здрави и не страдаат од инфекции или заразни болести,
(в) максимален терет што тие работници може да го носат,
(г) максимална одалеченост од нивните домови до каде што може да бидат
преместени,
(д) максимален број на денови во месецот или друг период за кои што може да се
ангажираат, вклучувајќи ги и деновите за враќање во нивните домови и
(ѓ) лица на кои им е дозволено да ја бараат оваа форма на принудна или задолжителна
работа и обемот до кој тие имаат право да го бараат тоа.
2. При одредување на максимумот наведен во (в), (г) и (д) во претходниот став,
надлежната власт ќе ги има во предвид сите релевантни фактори вклучувајќи го и
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физичкиот развој на населението од каде се регрутирани работниците, природата
на земјата низ која мора да патуваат и климатските услови.
3. Надлежната власт треба исто така да обезбеди нормалното дневно патување на
таквите работници да не надмине растојание соодветно на просечен работен ден
од осум часа, подразбирајќи дека треба да се има во предвид не само тежината
што треба да се носи и растојанието што треба да се помине туку и природата
на патот, годишното време и сите други релеванти фактори, а кога се направени
повеќе часови во патувања од нормално дневно патување истите треба да бидат
платени во износ повисок од нормалниот.
Член 19
1. Надлежната власт ќе даде овластување за прибегнување кон задолжително
култивирање само како метод на претпазливост против глад или недостаток на
прехрамбени производи и секогаш под услови да храната или производството
останат сопственост на лицата или заедницата што ги произведува.
2. Ништо од овој член не смее да се толкува како укинување на обврските на
членовите на заедницата, во која производството е организирано на комунален
начин врз основа на закон или обичај и каде што производството и профитот што
произлегува од него останува сопственост на заедницата, да извршуваат работа на
барање од заедницата врз основа на закон или обичај.
Член 20
Законите за колективно казнување според кои заедница може да биде казнета за
злочини извршени од некои од нејзините членови не смеат да содржат одредби за
принудна или задолжителна работа за заедницата како метод на казнување.
Член 21
Принудна или задолжителна работа не смее да се користи за подземна работа во
рудници.
Член 22
Годишните извештаи за мерките што ги имаат превземено за спроведување на
одредбите од оваа Конвенција, за кои членките што ја ратификуваат оваа Конвенција
се согласуваат да ги доставуваат до Меѓународната канцеларија на трудот согласно
одредбите од член 22 од Уставот на Меѓународната организација на трудот, мора да
содржат што е можно повеќе информации, во однос на секоја односна територија,
во врска со обемот до кој се прибегнало кон принудна или задолжителна работа на
таа територија, за која цел таа се користела, стапката на болест и смртност, часови
на работа, начините за исплата на платите и висината на платите и сите други
релевантни информации.
Член 23
1. За да се спроведат одредбите од оваа Конвенција надлежната власт мора да
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донесе целосни и прецизни прописи кои ја уредуваат употребата на принудна или
задолжителна работа.
2. Овие прописи мора да содржат, меѓу другото, правила со кои му се дозволува на
секое лице кое се подложува на принудна или задолжителна работа, да достави до
властите жалби поврзани со условите на работа и да обезбедат дека таквите жалби
ќе бидат земени во предвид.
Член 24
Во сите случаи мора да бидат превземени соодветни мерки за да се осигура дека
прописите кои опфаќаат вработување на принудна или задолжителна работа се
стриктно применети или со проширување на должностите на постојниот трудов
инспекторат кој бил формиран за инспекција на доброволна работа, така да опфатат
и инспекција на принудна или задолжителна работа или на некој друг соодветен
начин. Истотака мора да се превемат мерки со кои ќе се обезбеди да со прописите
се запознаат лицата од кои се користи таква работа.
Член 25
Незаконското наложување на принудна или задолжителна работа мора да биде
казниво како кривичен прекршок и секоја членка што ја ратификува оваа Конвенција
има за обврска да осигура дека казните наметнати со закон се навистина соодветни
и строго применувани.
Член 26
1. Секоја членка на Меѓународната организација на трудот што ја има ратификувано
оваа Конвенција, се обврзува да ја примени на териториите кои се под нејзин
суверенитет, јурисдикција , заштита, сузеренство, туторство или управа, во опсег
колку што има право да ги прифати обврските кои влијаат на прашањата од
внатрешна јурисдикција; под услов да, ако таквата членка сака да ги искористи
одредбите од член 35 од Уставот на Меѓународната организација на трудот да
приложи кон ратификацијата изјава наведувајќи ги :
(1) териториите на кои има намера да ги примени одредбите од оваа Конвенција
без измени;
(2) териториите на кои има намера да ги примени одредбите од оваа Конвенција со
измени, заедно со детали од таквите измени;
(3) територии во однос на кои го задржува правото на нејзина одлука.
2. Гореспомнатата изјава се смета како составен дел на ратификацијата и има сила
на ратификација. Секоја членка може со последователна изјава да ги откаже
цели или дел од резервите што ги има ставено во оригиналната изјава во поглед на
одредбите од ставовите (2) и (3) на овој член.
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Член 27
Формалните ратификации на оваа Конвенција, според условите наведени
во Уставот на Меѓународната организација на трудот се проследуваат до
Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот за регистрација.
Член 28
1. Оваа Конвенција е обврзувачка само за оние членки на Меѓународната
организација на трудот чии што ратификации се регистрирани во Меѓународната
канцеларија на трудот.
2. Таа ќе стапи во сила дванаесет месеци по датумот на регистрирање кај
Генералниот директор на ратификациите на две членки.
3. Потоа, оваа Конвенција стапува во сила во однос на секоја членка, дванаесет
месеци по датумот на регистрирање на нејзината ратификација.
Член 29
Откако во Меѓународната канцеларија на трудот ќе се регистрираат
ратификувањата од две членки на Меѓународната организација на трудот,
Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот мора ги извести
сите членки на Меѓународната организација на трудот. Тој исто така мора ги
извести за регистрацијата на ратификациите кои може да бидат проследени
последователно од страна на другите членки на Организацијата.
Член 30
1. Членка што ја ратификувала оваа Конвенција може да ја откаже истата по
истекот на десет години, од датумот кога Конвенцијата за прв пат влегла во сила,
преку акт испратен за регистрација до Генералниот директор на Меѓународната
канцеларија на трудот. Ова откажување нема да има ефект додека не измине една
година од датумот на кој што е регистрирано во Меѓународната канцеларија на
трудот.
2. Секоја членка што ја ратификувала оваа Конвенција и која што во временски
период од една година по истекот на периодот од десет години наведен во
претходниот став, не го искористи правото за откажување дадено со овој член,
ќе биде обврзана за период од наредни пет години, а потоа може да ја откаже
оваа Конвенција по истекот на секој нов период од пет години според условите
определени со овој член.
Член 31
Кога тоа ќе го смета за потребно, Управниот орган на Меѓународната канцеларија
на трудот ќе поднесе до Генералната конференција извештај за примената на
оваа Конвенција и ќе ја разгледа потребата за ставање на прашањето на нејзина
целосна или делумна ревизија на дневен ред на Конференцијата.
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Член 32
1. Ако Конференцијата усвои нова конвенција која во целост или делумно
ја ревидира оваа Конвенција, тогаш ратификација на новата ревидирана
конвенција од членка ќе значи ipso jure откажување на оваа Конвенција без
одложување, без разлика на одредбите од член 30 од оваа Конвенција, ако и
кога новата ревидирана конвенција ќе влезе во сила.
2. Од датумот кога новата ревидирана Конвенција ќе влезе во сила, оваа
Конвенција ќе престане да биде отворена за ратификација од членките.
3. Оваа Конвенција во секој случај останува во сила во нејзината постоечка
форма и содржина за оние членки кои што ја ратификувале, а не ја ратификувале
ревидираната конвенција.
Член 33
Англиската и Француската верзија на текстот на оваа Конвенција се подеднакво
веродостојни.
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КОНВЕНЦИЈА ЗА УКИНУВАЊЕ
НА ПРИНУДНАТА РАБОТА, 1957, (БР.105)
Генералната конференција на Меѓународната организација на трудот,
свикана во Женева од страна на Управниот орган на Меѓународната канцеларија
на трудот, се состана на својата четириесета седница на 5 Јуни 1957 година и
по разгледувањето на прашањето на принудната работа, што е четвртта точка
на дневниот ред на седницата,
имајќи ги во предвид одредбите од Конвенцијата за принудна работа од 1930
година , имајќи ги во предвид Конвенцијата за ропството од 1926 година,
која одреди дека мора да се превземат сите неопходни мерки за спречување
задолжителната и принудната работа да прераснат во услови слични на
ропството, како и дополнителната Конвенција за укинување на ропството,
трговијата со робови и институциите и практиките слични на ропството од 1956
година, со која целосно се укинува должничкото ропство и закрепостеност,
имајќи ја во предвид Конвенцијата за заштита на платите од 1949 година , со
која се одредува дека платите мора да се исплаќаат редовно и се забрануваат
методите на плаќање кои што ја одземаат можноста на работникот за
прекинување на неговиот работен однос,
одлучи да усвои дополнителни предлози во врска со укинувањето од одредени
форми на принудна или задолжителна работа кои претставуваат кршење на
правата на човекот утврдени во Повелбата на Обединетите нации и потврдени
со Универзалната декларација за човековите права и
одлучувајќи овие предлози да добијат форма на меѓународна конвенција,
на дваесет и петти јуни, илјада деветстотини педесет и седма година, ја донесе
следнава Конвенција, која може да се нарече Конвенција за укинување на
принудната работа од 1957 година:
Член 1
Секој Членка на Меѓународната организација на трудот што ја ратификува оваа
Конвенција се обврзува да ја забрани и да не користи било каква форма на
принудна или задолжителна работа :
(а) како средство за политичка принуда или воспитување или како казна за
имање или изразувањето на политички ставови или гледишта што идеолошки
се спротивни на востановениот политички, општествен или економски систем;
(б) како метод за мобилизирање и користење на трудот за целите на економскиот
развој;
(в) како средство за работна дисциплина;
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(г) како казна за учество во штрајкови;
(д) како средство за расна, социјална, национална или верска дискриминација.
Член 2
Секоја членка на Меѓународната организација на трудот што ја ратификува
оваа Конвенција се обврзува да спроведе ефективни мерки за обезбедување на
брзо и целосно укинување на принудната или задолжителната работа како што
е одредено во член 1 од оваа Конвенција.
Член 3
Формалните ратификации на оваа Конвенција се проследуваат до Генералниот
директор на Меѓународната канцеларија на трудот за регистрација..
Член 4
1. Оваа Конвенција е обврзувачка само за оние членки на Меѓународната
организација на трудот чии што ратификации се регистрирани кај Генералниот
директор.
2. Таа ќе влезе во сила дванаесет месеци по датумот на регистрирање кај
Генералниот директор на ратификациите на две членки.
3. Потоа, оваа Конвенција влегува во сила во однос на секоја членка, дванаесет
месеци по датумот на регистрирање на нејзината ратификација.
Член 5
1. Членка што ја ратификувала оваа Конвенција може да ја откаже истата по
истекот на десет години, од датумот кога Конвенцијата за прв пат влегла во сила,
преку акт испратен за регистрација до Генералниот директор на Меѓународната
канцеларија на трудот. Ова откажување нема да има ефект додека не измине
една година од датумот на кој што е регистрирано.
2. Секоја членка која ја ратификувала оваа Конвенција и која што во временски
период од една година по истекот на периодот од десет години наведен во
претходниот став, не го искористи правото за откажување дадено со овој
Член, ќе биде обврзана за период од наредни десет години, а потоа може да ја
откаже оваа Конвенција по истекот на секој нов период од десет години според
условите определени со овој член.
Член 6
1. Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот ги известува
сите членки на Меѓународната организација на трудот за регистрацијата на сите
ратификации и откажувања кои се доставени до него од страна на членките на
организацијата.
2. Кога ги известува членките на Организацијата за регистрацијата на втората
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ратификација доставена до него, Генералниот директор мора им обрне внимание
на членките на Организацијата за датумот на кој Конвенцијата влегува во сила.
Член 7
Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот ги доставува
до Генералниот секретар на Обединетите нации за регистрација, согласно
член 102 од Повелбата на Обединетите нации, целосните податоци за сите
ратификации и акти на откажувања, регистрирани од него во согласност со
одредбите од претходните членови.
Член 8
Кога тоа ќе го смета за потребно, Управниот орган на Меѓународната канцеларија
на трудот ќе поднесе до Генералната конференција извештај за примената на
оваа Конвенција и ќе ја разгледа потребата за ставање на прашањето на нејзина
целосна или делумна ревизија на дневен ред на Конференцијата.
Член 9
1. Ако Конференцијата усвои нова конвенција која во целост или делумно ја
ревидира оваа Конвенција, тогаш, освен ако со новата конвенција не се одреди
поинаку:
а) ратификација на новата ревидирана конвенција од членка ќе значи ipso jure
откажување на оваа Конвенција, без разлика на одредбите од член 5, ако и кога
новата ревидирана конвенција ќе влезе во сила;
б) од датумот кога новата ревидирана конвенција ќе стапи во сила, оваа
Конвенција ќе престане да биде отворена за ратификација од членките.
2. Оваа Конвенција во секој случај останува во сила во нејзината постоечка
форма и содржина за оние членки кои што ја ратификувале, а не ја ратификувале
ревидираната конвенција.
Член 10
Англиската и Француската верзија на текстот на оваа Конвенција се подеднакво
веродостојни.
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КОНВЕНЦИЈА ЗА МИНИМАЛНА ВОЗРАСТ, 1973, (БР.138)
Генералната конференција на Меѓународната организација на трудот,
свикана во Женева од страна на Управниот орган на Меѓународната канцеларија
на трудот, се состана на својата педесет и осма седница на 6 Јуни 1973 година и
одлучи да усвои одредени предлози кои што се однесуваат на минималната
возраст за стапување во работен однос, што е четврта точка на дневниот ред на
седницата,
имајќи ги во предвид одредбите на Конвенцијата за минимална возраст
(индустрија) од 1919 година, Конвенцијата за минимална возраст
(морепловството) од 1920 година, Конвенција за минимална возраст
(земјоделството) од 1921 година, Конвенција за минимална возраст (магацински
работници и ложачи) од 1921 година , Конвенција за минимална возраст
(неиндустриски вработувања) од 1932 година, Конвенција за минимална возраст
(морепловство), (ревидирана) од 1936 година., Конвенција за минимална возраст
(индустрија), (ревидирана) од 1937 година, Конвенцијата за минимална возраст
(неиндустриски вработувања), (ревидирана) од 1937 година, Конвенцијата за
минимална возраст (риболов) од 1959 година и Конвенцијата за минимална
возраст (подземна работа) од 1965 година и
сметајќи дека време за воспоставување на еден општ инструмент за оваа тема,
кој постепено ќе ги замени постоечките инструменти кои што се применуваат
за одредени економски сектори, а со цел целосно укинување на детскиот труд,
одлучи овие предлози да добијат форма на меѓународна конвенција и
на дваесет и шести јуни, илјада деветстотини седумдесет и трета година ја
донесе следнава Конвенција, која може да се нарече Конвенција за минималната
возраст од 1973 година:
Член 1
Секоја членка, каде што оваа Конвенција е во сила, се обврзува да спроведува
национална политика чија цел е да обезбеди ефективно укинување на детскиот
труд и прогресивно зголемување на минималната дозволена возраст за
засновање на работен одос или работа до ниво кое е во согласност со целосниот
психички и ментален развој на младите луѓе.
Член 2
1. Секоја членка што ја ратификува оваа Конвенција мора да ја наведе, во изјава
придружена на нејзината ратификација, минималната возраст за засновање
на работен однос и работа на нејзината територија и на превозните средства
регистрирани на нејзина територија; соодветно на членовите 4 и 8 од оваа
Конвенција, никој под таа возраст не смее да заснова работен однос и работи
во било кое занимање.
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2. Секоја членка што ја ратификува оваа Конвенција може со дополнителна
изјава да го извести Генералниот директор на Меѓународната канцеларијата
на трудот дека одредува минимална возраст повисока од онаа што е претходно
утврдена.
3. Минималната возраст наведена во став 1 на овој член не смее да биде помала
од возраста неопходна за завршување на задолжителното образование и во
било кој случај, да не е помала од 15 години.
4. Без разлика на одредбите од ставовите 3 и 4 од овој член, членка чија што
економија и образовни капацитети се недоволно развиени , по консулатација
со засегнатите организации на работодавачите и работниците, онаму каде што
тие постојат, може иницијално да ја утврди минималната возраст на 14 години.
5. Секоја членка која во согласност со одредбите од претходниот став има
утврдено минимална возраст од 14 години мора во своите извештаи за
примената на оваа Конвенција, поднесени според член 22 од Уставот на
Меѓународната организација на трудот да вклучи изјава:
(а) дека нејзините причините сеуште се присутни; или
(б) дека од наведен датум се откажува од правото на изземање од примената
на соодветните одредби.
Член 3
1. Минималната возраст за засновање на било каков вид на работен однос и
работа која што според природата или околностите во која што се извршува
може да го загрози здравјето, безбедноста или моралот на младите лица не
смее да биде помала од 18 години.
2. Видот на работниот однос и работата на која што се однесува ставот 1 од
овој член мора да биде утврден со националните закони , односно прописи
или од надлежниот орган, по консултација со засегнатите организации на
работодавачите и работниците, онаму каде што тие постојат.
3. Без разлика на одредбите од став 1 на овој член, националните закони, односно
прописи или надлежниот орган, можат по консултации со организациите
на работодавачите и работниците, онаму каде што тие постојат, да одобрат
вработување и работа од 16 годишна возраст под услов здравјето, безбедноста
и моралот на младите луѓе да се целосно заштитени и младите луѓе да добиле
соодветни посебни инструкции или стручна обука соодветна на дејноста.
Член 4
1. Доколку е неопходно, надлежниот орган, по консултација со засегнатите
организации на работодавачите и работниците, онаму каде што тие постојат,
може да ги исклучи од примена на оваа Конвенција определени категории
на вработувања и работа, доколку за истите постојат значајни проблеми во
примената.
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2. Секоја членка која ја ратификува оваа Конвенција мора да ги наведе во својот
прв извештај за примената на Конвенцијата, што го доставува во согласност со
член 22 од Уставот на Меѓународната организација на трудот, сите категории
кои што се исклучени согласно став 1 на овој член, наведувајќи ги причините
за тоа исклучување, а во последователните извештаи ќе ги наведе позициите
на нејзиното законодавство и практика во однос на исклучените категории
и степенот до кој што Конвенцијата се применува или се предлага да се
применува за тие категории.
3. Вработување или работа опфатени со член 3 на оваа Конвенција не смеат да
бидат исклучени од примена на Конвенцијата врз основа на овој член.
Член 5
1. Членка која има недоволно развиени економски и административни служби,
може по консултација со засегнатите организации на работодавачите и на
работниците, онаму каде што тие постојат, почетно да го ограничи обемот на
примена на оваа Конвенција.
2. Секоја членка која ги користи одредбите од став 1 на овој член мора да ги
утврди, во изјава додадена на нејзината ратификација, гранките на економска
активност или видот на претпријатијата на кои што ќе се применуваат одредбите
на оваа Конвенција.
3. Одредбите на оваа Конвенцијата мора да се применуваат минимум на:
рударството и вадење камен; производство; градежништво; електрична енергија,
гас и вода; санитарни услуги; транспорт, складирање и врски; плантажи и
останат вид на земјоделски претпријатија во кои што главно се произведуваат
комерцијални производи, со исклучок на семејното и производството од мал
обем наменето за локална потрошувачка со нередовно вработување најмени
работници.
4. Секоја членка која го ограничила обемот на примена на оваа Конвенција во
согласност со овој член:
(а) мора да наведе во нејзините извештаи според член 22 на Уставот на
Меѓународната организација на трудот, каква е општата состојба во однос
на вработувањето и работата на младите лица и децата во дејностите што
се исклучени од примена на оваа Конвенција, како и да информира за било
каков напредок направен во правец на поширока примена на одредбите на оваа
Конвенција;
(б) може во било кое време формално да го прошири обемот на примена преку
изјава доставена до Генералниот директор на Меѓународната канцеларијата на
трудот.
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Член 6
Оваа Конвенција не се применува на работата извршена од деца и млади лица во
училиштата со општо, стручно или техничко образование или други институции
за обука, работата на лица на возраст од најмалку 14 години во претпријатија,
каде што ваквата работа се извршува под услови утврдени од надлежниот орган,
по консултација со засегнатите организации на работодавачите и работниците,
онаму каде што тие постојат , а е составен дел од:
(а) курс за образование или обука за кој што училиштето или установата за
обука се првенствено одговорни;
(б) програма за обука која главно или целосно се изведува во претпријатието и
која е одобрена од надлежниот орган; или
(в) програма за професионално водење или ориентација дизајнирана да го
олесни изборот на занимање или вид на обука.
Член 7
1. Националите закони и прописи можат да дозволат вработување или работа
на лица од 13 до 15 годишна возраст на лесна работа која:
(а) извесно е дека не го загрозува нивното здравје или развој; и
(б) не е таква да го спречува нивното посетување на училиште, нивното учество
во професионалната ориентација или програмите за практична обука одобрени
од надлежните органи или да влијае на нивните способности да имаат корист
од наставата која ја посетуваат.
2. Националите закони и прописи можат исто така да дозволат вработување
или работа на лица кои што се на возраст од најмалку 15 години, меѓутоа
сеуште го немаат завршено своето задолжително образование, за работата која
ги задоволува барањата утврдени со точките а) и б) од став 1 на овој член.
3. Надлежениот орган мора да ги утврди активностите во кои што вработувањето
или работата можат да бидат дозволени според ставовите 1 и 2 на овој член и
мора да ги определи бројот на часови, како и условите под кој што ваквото
вработување или работа може да се дозволи.
4. Без разлика на одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член, членка која што ги
применува одредбите од став 4 на членот 2, може да ги замени возраста од 13 и
15 години со возраста 12 и 14 години во став 1 и возраста 15 години со возраст
14 години во став 2 на овој член.
Член 8
1. По консултација со засегнатите организации на работодавачите и
работниците, онаму каде што тие постојат, надлежниот орган може, со
дозволите кои се издаваат за поединечни случаи да дозволи исклучоци од
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забраната за вработување или работа утврдена со член 2 од оваа Конвенција, за
цели како што е учеството во уметнички изведби.
2. Дозволите што се дадени мора да го ограничат бројот на часовите и да ги
пропишат условите под кој вработувањето и работата се дозволени.
Член 9
1. Надлежниот орган мора да ги преземе сите неопходни мерки, вклучувајќи
определување на соодветни казни, за да се обезбеди ефикасна примена на
одредбите на оваа Конвенција.
2. Националните закони , односно прописи или надлежниот орган мора ги
определат лицата кои што се одговорни за спроведување на одредбите со кои
се применува оваа Конвенција.
3. Националите закони, односно прописи или надлежниот орган мора да
пропишат регистри или останати документи што треба да се чуваат и да бидат
достапни кај работодавачот; ваквите регистри или документи треба да содржат
имиња, возраст или датум на раѓање, задолжително потврдени со докази кога
тоа е можно, за лицата што ги вработува или работат кај него, а се на возраст
под 18 години.
Член 10
1. Оваа Конвенција ги ревидира, под условите опишани во овој член,
Конвенцијата за минимална возраст (индустрија) од 1919 година, Конвенција за
минимална возраст (морепловство) од 1920 година, Конвенција за минимална
возраст (земјоделство) од 1921 година, Конвенција за минимална возраст
(магационери и ложачи) од 1921 година, Конвенција за минималната возраст
(неиндустриски вработувања) од 1932 година, Конвенција за минимална возраст
(морепловство), (ревидирана) од 1936 година, Конвенција за минималната
возраст (индустрија), (ревидирана) од 1937 година, Конвенција за минимална
возраст (неиндустриски вработувања) ,(ревидирана) од 1937 година, Конвенција
за минимална возраст (рибари) од 1959 година и Конвенција за минимална
возраст (подземна работа) од 1965 година.
2. Влегувањето во сила на оваа Конвенција нема да ги затвори за понатамошна
ратификација Конвенцијата за минимална возраст (морепловство),
(ревидирана) од 1936 година, Конвенцијата за минимална возраст (индустрија),
(ревидирана) од 1937 година, Конвенција за минимална возраст (неиндустриски
вработувања), (ревидирана), од 1937 година, Конвенција за минимална возраст
(рибари) од 1959 година или Конвенцијата за минимална возраст (подземна
работа) од 1965 година.
3. Конвенцијата за минимална возраст (индустрија) од 1919 година,
Конвенцијата за минимална возраст (морпеловството) од 1920 година,
Конвенцијата за минимална возраст (земјоделство) од 1921 година и
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Конвенцијата за минималната возраст (магационери и ложачи) од 1921 година,
ќе бидат затворени за понатамошни ратификации кога сите странки на тие
Конвенции се услогласат за затварање со ратификацијата на оваа Конвенција
или со изјава која се доставува до Генералниот директор на Меѓународната
канцеларијата на трудот.
4. Кога обврските од оваа Конвенција се прифатени:
(а) од членка која е странка на Конвенцијата за минимална возраст (индустрија),
(ревидирана) од 1937 година и кога согласно член 2 од оваа Конвенција
утврдената минимална возраст не е помала од 15 години, тоа ipso jure значи
моментално откажување на таа Конвенција;
(б) во однос на неиндистриските вработувања како што е дефинирано со
Конвенцијата за минималната возраст ( неиндустриски вработувања) од
1932 година, од членка која е странка на таа Конвенција, тоа ipso jure значи
моментално откажување на таа Конвенција;
(в) во однос на неиндустриските вработувањата како што е дефинирано
во Конвенцијата за минимална возраст (неиндустриски вработувања),
(ревидирана) од 1937 година, од членка која е странка на таа Конвенција, а
согласно член 2 од оваа Конвенција утврдената минимална возраст не е помала
од 15 години, тоа ipso jure значи моментално откажување на таа Конвенција;
(г) во однос на вработувањето во морпловството, членка која е странка на
Конвенцијата за минимална возраст (морепловство) , (ревидирана) од 1936
година , а согласно член 2 од оваа Конвенција утврдената минимална возраст
не е помала од 15 години или членката истакнува дека членот 3 од оваа
Конвенција се применува на вработувањето во морепловството, тоа ipso jure
значи моментално откажување на таа Конвенција;
(д) во однос на вработувањето во морското риболовство, членка која е дел од
Конвенцијата за минимална возраст (рибари) од 1959 година, а согласно член 2
од оваа Конвенција утврдената минимална возраст не е помала од 15 години или
членката истакнува дека член 3 од оваа Конвенција се однесува на вработување
во морското риболовство, тоа ipso jure значи моментално откажување на таа
Конвенција;
(е) од членка која странка на Конвенцијата за минимална возраст (подземна
работа) од 1965 година, а каде што минималната возраст не е помала од
возраста утврдена согласно член 2 на оваа Конвенција или членката наведе
дека таквата возраст се однесува на подземната работа во рударството согласно
член 3 од оваа Конвенција, тоа ipso jure значи моментално откажување на таа
Конвенција, ако и кога оваа конвенција влезе во сила.
5. Прифаќањето на обврските од оваа Конвенција значи :
(а) откажување на Конвенцијата за минимална возраст (индустрија) од 1919
година, согласно член 12 на таа Конвенција;
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(б) во однос на земјоделството , откажување на Конвенцијата за минимална
возраст (земјоделство) од 1921 година, во согласност на член 9 на таа
Конвенција;
(в) во однос на вработувањето во морепловството, откажување на Конвенцијата
за минимална возраст (морпловство) од 1920 година, согласно член 10 на
таа Конвенција, како и откажување на Конвенцијата за минимална возраст
(магационери и ложачи) од 1921 година согласно член 12 на таа Конвенција,
ако и кога оваа Конвенција влезе во сила.
Член 11
Формалните ратификации на оваа Конвенција се проследуваат до Генералниот
директор на Меѓународната канцеларија на трудот за регистрација.
Член 12
1. Оваа Конвенција е обврзувачка само за оние членки на Меѓународната
организација на трудот чии ратификации се регистрирани кај Генералниот
директор.
2. Таа ќе влезе во сила дванаесет месеци по датумот на регистрирање кај
Генералниот директор на ратификациите на две членки.
3. Потоа, оваа Конвенција влегува во сила во однос на секоја членка, дванаесет
месеци по датумот на регистрирање на нејзината ратификација.
Член 13
1. Членка што ја ратификувала оваа Конвенција може да ја откаже истата по
истекот на десет години, од датумот кога Конвенцијата за прв пат влегла во сила,
преку акт испратен за регистрација до Генералниот директор на Меѓународната
канцеларија на трудот. Ова откажување нема да има ефект додека не измине
една година од датумот на кој што е регистрирано.
2. Секоја членка што ја ратификувала оваа Конвенција и која што во временски
период од една година по истекот на периодот од десет години наведен во
претходниот став, не го искористи правото за откажување дадено со овој
Член, ќе биде обврзана за период од наредни десет години, а потоа може да ја
откаже оваа Конвенција по истекот на секој нов период од десет години според
условите определени со овој член.
Член 14
1. Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот ги известува
сите членки на Меѓународната организација на трудот за регистрацијата на сите
ратификации и откажувања кои што му се доставени од страна на членките на
Организацијата.
2. Кога ги известува членките на Организацијата за регистрацијата на втората
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ратификација доставена до него, Генералниот директор мора им обрне внимание
на членките на Организацијата за датумот на кој Конвенцијата влегува во сила.
Член 15
Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот ги доставува
до Генералниот секретар на Обединетите нации за регистрација, согласно
член 102 од Повелбата на Обединетите Нации, целосните податоци за сите
ратификации и акти на откажувања, регистрирани од него согласно одредбите
од претходните членови.
Член 16
Кога тоа ќе го смета за потребно, Управниот орган на Меѓународната канцеларија
на трудот ќе поднесе до Генералната конференција извештај за примената на
оваа Конвенција и ќе ја разгледа потребата за ставање на прашањето на нејзина
целосна или делумна ревизија на дневен ред на Конференцијата.
Член 17
1. Ако Конференцијата усвои нова конвенција која во целост или делумно ја
ревидира оваа Конвенција, тогаш, освен ако со новата конвенција не се одреди
поинаку:
а) ратификација на новата ревидирана конвенција од членка ќе значи ipso jure
откажување на оваа Конвенција, без разлика на одредбите од член 13, ако и
кога новата ревидирана конвенција ќе влезе во сила;
б) од датумот кога новата ревидирана конвенција ќе влезе во сила, оваа
Конвенција ќе престане да биде отворена за ратификација од членките.
2. Оваа Конвенција во секој случај останува во сила во нејзината постоечка
форма и содржина за оние членки кои што ја ратификувале, а не ја ратификувале
ревидираната конвенција.
Член 18
Англиската и Француската верзија на текстот на оваа Конвенција се подеднакво
веродостојни.
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КОНВЕНЦИЈА ЗА НАЈЛОШИТЕ ФОРМИ
НА ДЕТСКИ ТРУД, 1999, (БР. 182)
Генералната конференција на Меѓународната организација на трудот,
свикана во Женева од страна на Управниот орган на Меѓународната канцеларија
на трудот, се состана на својата 87-ма седница на 1-ви јуни 1999 година,
имајќи ја во предвид потребата да усвои нови инструменти за забрана и
елиминација на најлошите форми на детски труд, како главен приоритет за
национална и меѓународна акција, вклучувајќи меѓународна соработка и
помош, како дополнување на Конвенцијата и Препораката кои се однесуваат на
минималната возраст за вработување од 1973 година, кои остануваат основни
инструменти во областа на детскиот труд,
сметајќи дека ефикасното елиминирање на најлошите форми на детски труд
бара моментална и сеопфатна акција, имајќи ја во предвид важноста на
бесплатното основно образование и потребата за отстранување на засегнатите
деца од такви видови на работа и нивно обезбедување со рехабилитација и
социјално интегрирање, решавајќи ги истовремено потребите на нивните
семејства,
повикувајќи се на резолуцијата која се однесува на елиминација на детскиот
труд усвоена од Меѓународната конференција на трудот на нејзината 83-та
седница во 1996 година,
признавајќи дека детскиот труд во голема мерка е предизвикан од сиромаштија
и дека долгорочното решение лежи во постојан економски раст кој води кон
општествен напредок, посебно до намалување на сиромаштијата и универзално
образование,
повикувајќи се на Конвенцијата за правата на детето усвоена од Генералното
собрание на Обединетите нации на 20 ноември 1989 година,
повикувајќи се на Декларацијата на Меѓународната организација за труд за
фундаменталните принципи и права при работа и нејзино следење, усвоени
од Меѓународна конференција на трудот на нејзината 86-та седница во 1998
година,
повикувајќи се на тоа дека некои од најлошите форми на детски труд се опфатени
со други меѓународни инструменти, посебно со Конвенцијата за принудната
работа од 1930 година и дополнителната Конвенција на Обединетите нации за
укинување на ропството , трговијата со робови и институциите и практиките
слични на ропство од 1956 година,
одлучи да усвои одредени предлози во однос на детскиот труд, што е четврта
точка на дневниот ред на седницата,
одлучи овие предлози да добијат форма на меѓународна конвенција и
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на седумнаесетти јуни , илјада деветстотини деведесет и деветта година, ја
донесе следнава Конвенција , која може да се нарече Конвенција за најлошите
форми на детски труд од 1999 година:
Член 1
Секоја членка што ја ратификува оваа Конвенција мора итно да превземе
моментални и ефективни мерки за да обезбеди забрана и елиминирање на
детскиот труд.
Член 2
Во смисла на оваа Конвенција терминот „дете“ се однесува на сите лица под
возраст од осумнаесет години.
Член 3
Во смисла на оваа Конвенција терминот „најлоши форми на детски труд“
опфаќа:
(а) сите форми на ропство или практики слични на ропство , како што
се продажба и трговија со деца, ропство заради долг и закрепостеност ,
принудна или задолжителна работа, вклучувајќи принудно или задолжително
регрутирање на деца за учество во вооружен конфликт;
(б) употреба, набавување или нудење на дете за проституција, за производство
на порнографија или за порнографски изведби;
(в) употреба, набавување или нудење на дете за недозволени активности ,
посебно за производство и препородавање на дрога како што е дефинирано во
релевантните меѓународни договори;
(г) работа, која што по природа или по условите во кои се извршува има изгледи
да им наштети на здравјето, безбедноста или моралот на децата.
Член 4
1. Видовите на работа од член 3 (г) мора да се утврдат со националните закони,
односно прописи или од надлежниот орган, по консултација со засегнатите
организации на работодавачите и работниците, земајќи ги во предвид
релевантните меѓународни стандарди, посебно ставовите 3 и 4 од Препораката
за најлошите форми на детски труд од 1999 година.
2. Надлежниот орган мора, по консултација со засегнатите организации на
работодавачите и работниците, да идентификува каде постојат така утврдените
видови на работа.
3. Списокот на видови на работа одредени според став 1 од овој член мора да
се преиспитува периодично и ревидира според потребите, по консултација со
засегнатите организации на работодавачите и работниците.
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Член 5
Секоја членка мора, по консултација со организациите на работодавачите и
работниците, да воспостави или одреди соодветни механизми за следење на
примената на одредбите со кои се спроведува оваа Конвенција.
Член 6
1. Секоја членка мора да изработи и спроведе акциони програми за приоритетно
елиминирање на најлошите форми на детски труд.
2. Таквите акциони програми мора да бидат изработени и спроведени
во консултација со релевантни владини институции и организациите на
работодавачите и работниците, земајќи ги во предвид,
ако е соодветно,
размислувањата на другите засегнати групи.
Член 7
1. Секоја членка мора да ги превземе сите неопходни мерки за да обезбеди
ефективна примена и спроведување на одредбите со кои се спроведува оваа
Конвенција, вклучувајќи утврдување и примена на казнени санкции или ако е
соодветно, други санкции.
2. Секоја членка мора да превземе ефективни и временски одредени мерки,
имајќи ја во предвид важноста на образованието во елиминирањето на детскиот
труд, за да:
(а) спречи ангажирање на деца во најлошите форми на детски труд;
(б) обезбеди неопходни и соодветни мерки на директна помош за отстранување
на децата од најлошите форми на детски труд и нивна рехабилитација и
интеграција во општеството;
(в) обезбеди пристап до бесплатно основно образование и каде што е можно
и соодветно, стручна обука за сите деца отстранети од најлошите форми на
детски труд;
(г) ги идентификува и да дојде до децата кои се во посебен ризик; и
(д) ја има во предвид посебната ситуација на девојчињата.
3. Секоја членка мора да определи надлежен орган кој ќе биде одговорен за
примена на одредбите со кои се спроведува оваа Конвенција.
Член 8
Членките мора да превземат соодветни мерки за да си помогнат една на
друга со цел спроведување на одредбите од оваа Конвенција преку зајакната
меѓународна соработка, односно помош, вклучувајќи поддршка за општествен
и економски развој, програми за искоренување на сиромаштијата и универзално
образование.
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Член 9
Формалните ратификации на оваа Конвенција се проследуваат до Генералниот
директор на Меѓународната канцеларија на трудот за регистрација.
Член 10
1. Оваа Конвенција е обврзувачка само за оние членки на Меѓународната
организација на трудот чии ратификации се регистрирани кај Генералниот
директор.
2. Таа ќе влезе во сила дванаесет месеци по датумот на регистрирање кај
Генералниот директор на ратификациите на две членки.
3. Потоа, оваа Конвенција влегува во сила во однос на секоја членка, дванаесет
месеци по датумот на регистрирање на нејзината ратификација.
Член 11
1. Членка што ја ратификувала оваа Конвенција може да ја откаже истата по
истекот на десет години, од датумот кога Конвенцијата за прв пат влегла во сила,
преку акт испратен за регистрација до Генералниот директор на Меѓународната
канцеларија на трудот. Ова откажување нема да има ефект додека не измине
една година од датумот на кој што е регистрирано.
2. Секоја членка што ја ратификувала оваа Конвенција и која што во временски
период од една година по истекот на периодот од десет години наведен во
претходниот став, не го искористила правото за откажување дадено со овој
Член, ќе биде обврзана за период од наредни десет години, а потоа може да ја
откаже оваа Конвенција по истекот на секој нов период од десет години според
условите определени со овој член.
Член 12
1. Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот ги известува
сите членки на Меѓународната организација на трудот за регистрацијата на сите
ратификации и откажувања кои се доставени до него од страна на членките на
организацијата.
2. Кога ги известува членките на Организацијата за регистрацијата на втората
ратификација доставена до него, Генералниот директор мора им обрне внимание
на членките на Организацијата за датумот на кој Конвенцијата влегува во сила.
Член 13
Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот ги доставува
до Генералниот секретар на Обединетите нации за регистрација, согласно
член 102 од Повелбата на Обединетите нации, целосните податоци за сите
ратификации и акти на откажувања, регистрирани од него во согласност со
одредбите од претходните членови.
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Член 14
Кога тоа ќе го смета за потребно, Управниот орган на Меѓународната канцеларија
на трудот ќе поднесе до Генералната конференција извештај за примената на
оваа Конвенција и ќе ја разгледа потребата за ставање на прашањето на нејзина
целосна или делумна ревизија на дневен ред на Конференцијата.
Член 15
1. Ако Конференцијата усвои нова конвенција која во целост или делумно ја
ревидира оваа Конвенција, тогаш, освен ако со новата конвенција не се одреди
поинаку:
а) ратификација на новата ревидирана конвенција од членка ќе значи ipso jure
откажување на оваа Конвенција, без разлика на одредбите од член 11, ако и
кога новата ревидирана конвенција ќе влезе во сила;
б) од датумот кога новата ревидирана конвенција ќе влезе во сила, оваа
Конвенција ќе престане да биде отворена за ратификација од членките.
2. Оваа Конвенција во секој случај останува во сила во нејзината постоечка
форма и содржина за оние членки кои што ја ратификувале, а не ја ратификувале
ревидираната конвенција.
Член 16
Англиската и Француската верзија на текстот на оваа Конвенција се подеднакво
веродостојни.
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КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕДНАКВО ПЛАЌАЊЕ, 1951, (БР. 100)
Генералната конференција на Меѓународната организација на трудот,
свикана во Женева од страна на Управниот орган на Меѓународната канцеларија
на трудот, се состана на својата триесет и четврта седница на 6 јуни 1951 година и
одлучи да усвои одредени предлози во однос на принципот на еднакво плаќање
на мажите и жените работници за работа од еднаква вредност, што е седма
точка на дневниот ред на седницата,
одлучи овие предлози да добијат форма на меѓународна конвенција и
на дваесет и деветти јуни, илјада деветстотини педесет и прва година, ја донесе
следнава Конвенција, која може да се нарече Конвенција за еднакво плаќање од
1951 година:
Во смисла на оваа Конвенција:

Член 1

(а) терминот „плаќање“ ја опфаќа вообичаената, основната или минималната
заработувачка или плата и било какви дополнителни приходи кои се исплаќаат
на работникот директно или индиректно било во готово или во натура од
страна на работодавачот, а произлегуваат од вработувањето на работникот;
(б) терминот „ еднакво плаќање на мажите и жените работници за работа
од еднаква вредност “ се однесува на висината на плаќања утврдени без
дискриминација во однос на полот.
Член 2
1. Секоја членка мора, на начин соодветен на методите кои се употребуваат
за утврдување на износот на плаќање, да го промовира и доколку е во склад
со таквите методи, да го осигура применувањето на принципот на еднакво
плаќање на мажите и жените работници за работа од еднаква вредност на сите
работници.
2. Овој принцип може да се примени со помош на:
(а) национални закони или прописи;
(б) законски утврден или признат механизам за одредување на плати;
(в) колективни договори помеѓу работодавачите и работниците; или
(г) комбинација на овие различни начини.
Член 3
1. Ако со тоа се олеснува примената на одредбите од оваа Конвенција, мора
да се превземат мерки за да се промовира објективна проценка на работните
места врз основа на работата што се извршува.
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2. Методите што ќе се применуваат за оваа проценка може да ги одредат
властите одговорни за одредување на висината на плаќањата или таму каде
што висината на плаќањата се одредува со колективни договори, страните на
колективните договори.
3. Различни висини на плаќање помеѓу работниците кои одговараат, без
разлика на полот, на разликите кои се утврдени со тие објективни проценки на
работата што треба да се изврши, нема да се сметаат спротивни на принципот
на еднакво плаќање на мажите и жените работници за работа од еднаква
вредност.
Член 4
Секоја членка на соодветен начин ќе соработува со засегнатите организации
на работодавачите и работниците со цел применување на одредбите од оваа
Конвенција.
Член 5
Формалните ратификации на оваа Конвенција се проследуваат до Генералниот
директор на Меѓународната канцеларија на трудот за регистрација.
Член 6
1. Оваа Конвенција е обврзувачка само за оние членки на Меѓународната
организација на трудот чии ратификации се регистрирани кај Генералниот
директор.
2. Таа ќе влезе во сила дванаесет месеци по датумот на регистрирање кај
Генералниот директор на ратификациите на две членки.
3. Потоа, оваа Конвенција влегува во сила во однос на секоја членка, дванаесет
месеци по датумот на регистрирање на нејзината ратификација.
Член 7
1. Во изјавите доставени до Генералниот директор на Меѓународната
канцеларија на трудот, во согласност со член 35 став 2 од Уставот на
Меѓународната организација на трудот мора да се наведат:
а) териториите на кои односната членка се обврзува да ги примени одредбите
од оваа Конвенција без измени;
б) териториите на однос на кои се обврзува да ги примени одредбите од оваа
Конвенција со измени, заедно со детали од таквите измени;
в) териториите во однос на кои оваа Конвенција е неприменлива, заедно со
причините поради кои е неприменлива;
г) териториите во однос на кои го задржува правото на нејзина одлука додека
не ја разгледа сопствената позиција.
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2. Обврските преземени со точките (а) и (б) од ставот 1 на овој член се сметаат
како составен дел од ратификацијата и имаат сила на ратификација.
3. Секоја членка може во секое време со дополнителна изјава да ја откаже
целосно или делумно секоја резерва што ја има ставено на оригиналната изјава
во однос на точите (б), (в) или (г) од став 1 на овој член .
4. Секоја членка, во секое време кога Конвенцијата е предмет на откажување
во согласност со одредбите од член 9, може да му достави на Генералниот
директор изјава со која ги менува во било кој поглед условите од претходната
изјава и ја наведува сегашната позиција во однос на одредени територии.
Член 8
1. Во изјавите проследени Генералниот директор на Меѓународната канцеларија
на трудот во согласност со став 4 или 5 од член 35 од Уставот на Меѓународната
организација на трудот мора да се наведе дали одредбите од Конвенцијата
ќе бидат применети на одредената територија без измени или ќе бидат предмет
на измени ; кога во изјавата се наведува дека одредбите од Конвенцијата ќе се
применуваат со измени, мора да се наведат поединости за споменатите измени.
2. Засегната членка, членки или меѓународни власти можат во секое време со
дополнителна изјава да се откажат, целосно или делумно од правото на било
која измена наведена во некоја поранешна изјава.
3. Засегната членка, членки или меѓународни власти можат секогаш кога оваа
Конвенција е предмет на откажување во согласност со одредбите од член 9, да
проследат до Генералниот директор изјава со која се изменуваат во секој друг
поглед условите од било која поранешна изјава и наведуваќи ја сегашната
позиција во однос на примената на Конвенцијата.
Член 9
1. Членка што ја ратификувала оваа Конвенција може да ја откаже истата по
истекот на десет години од датумот кога Конвенцијата за прв пат влегла во сила,
преку акт испратен за регистрација до Генералниот директор на Меѓународната
канцеларија на трудот. Ова откажување нема да има ефект додека не измине
една година од датумот на кој што е регистрирано.
2. Секоја членка што ја ратификувала оваа Конвенција и која што во временски
период од една година по истекот на периодот од десет години наведен во
претходниот став, не го искористи правото за откажување дадено со овој
член, ќе биде обврзана за период од наредни десет години, а потоа може да ја
откаже оваа Конвенција по истекот на секој нов период од десет години според
условите определени со овој член.
Член 10
1. Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот ги известува
сите членки на Меѓународната организација на трудот за регистрацијата на сите
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ратификации и откажувања кои се доставени до него од страна на членките на
организацијата.
2. Кога ги известува членките на Организацијата за регистрацијата на втората
ратификација доставена до него, Генералниот директор мора им обрне внимание
на членките на Организацијата за датумот на кој Конвенцијата влегува во сила.
Член 11
Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот ги доставува
до Генералниот секретар на Обединетите нации за регистрација согласно,
член 102 од Повелбата на Обединетите Нации, целосните податоци за сите
ратификации и акти на откажувања, регистрирани од него во согласност со
одредбите од претходните членови.
Член 12
Кога тоа ќе го смета за потребно, Управниот орган на Меѓународната канцеларија
на трудот ќе поднесе до Генералната конференција извештај за примената на
оваа Конвенција и ќе ја разгледа потребата за ставање на прашањето на нејзина
целосна или делумна ревизија на дневен ред на Конференцијата.
Член 13
1. Ако Конференцијата усвои нова конвенција која во целост или делумно ја
ревидира оваа Конвенција, тогаш, освен ако со новата конвенција не се одреди
поинаку:
а) ратификација на новата ревидирана конвенција од членка ќе значи ipso jure
откажување на оваа Конвенција, без разлика на одредбите од член 9, ако и кога
новата ревидирана конвенција ќе влезе во сила;
б) од датумот кога новата ревидирана конвенција ќе влезе во сила, оваа
Конвенција ќе престане да биде отворена за ратификација од членките.
2. Оваа Конвенција во секој случај останува во сила во нејзината постоечка
форма и содржина за оние членки кои што ја ратификувале, а не ја ратификувале
ревидираната конвенција.
Член 14
Англиската и Француската верзија на текстот на оваа Конвенција се подеднакво
веродостојни.
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КОНВЕНЦИЈА ЗА ДИСКРИМИНАЦИЈАТА ( ВРАБОТУВАЊЕ И
ЗАНИМАЊЕ ), 1958, (БР.111)
Генералната конференција на Меѓународната организација на трудот,
свикана во Женева од страна на Управниот орган на Меѓународната канцеларија
на трудот, се состана на својата четириесет и втора седница на 4 јуни 1958
година и
одлучи да усвои одредени предлози во однос на дискриминацијата во областа
на вработувањето и занимањето, што е четврта точка на дневниот ред на
седницата,
одлучи овие предлози да добијат форма на меѓународна конвенција,
имајќи во предвид дека Декларацијата од Филаделфија потврдува дека сите
луѓе без разлика на раса, верување или пол, имаат право на материјална
добросостојба и духовен развој во услови на слобода и достоинство, на
економска сигурност и еднаква можност,
имајќи во предвид дека дискриминацијата претставува кршење на правата
изразени во Универзалната декларација за човекови права,
на дваесет и петти јуни, илјада деветстотини педесет и осма година, ја донесе
следнава Конвенција, која може да се нарече Конвенција за дискриминацијата
(вработување и занимање) од 1958 година:
Член 1
1. Во смисла на оваа Конвенција терминот „дискриминација“ опфаќа:
(а) секое правење разлика, исклучување или давање предност врз основа на
раса, боја на кожа, пол, вера, политичко убедување, национално или социјално
потекло, кое има за последица поништување или нарушување на еднаквите
можности или третман при вработување или занимање;
(б) секое друго правење разлика, исклучување или давање предност кои
имаат за последица поништување или нарушување на еднаквите можности
или третман при вработување или занимање кое го утврди засегната членка,
по консултација со репрезентативните организациите на работодавачите и
работниците, таму каде што постојат, како и со други соодветни тела.
2. Секое правење разлика, исклучување или давање предност во однос на
одредено работно место, врз основа на условите кои му соодвествуваат, нема
да се смета за дискриминација.
3. Во смисла на оваа Конвенција термините „вработување“ и „занимање“
вклучуваат пристап кон стручна обука, пристап до вработување и поединечни
занимања, како и правила за вработување и услови при работа.
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Член 2
Секоја членка, каде што оваа Конвенција е во сила, се обврзува да утврди
и спроведува, со методи соодветни на националните состојби и практика,
национална политика насочена кон промовирање еднаквост на можностите и
третманот во однос на вработување и занимање, со цел елиминирање секаква
дискриминација во тој поглед.
Член 3
Секоја членка, каде што оваа Конвенција е во сила , со методи соодветни на
националните услови и пракса, се обврзува:
(а) да бара соработка со организациите на работодавачите и работниците и
други соодветни тела во промовирањето на прифаќање и спроведувањето на
оваа политика;
(б) да воведе такво законодавство и да промовира такви образовни програми со
кои ќе се обезбеди прифаќање и спроведување на политиката;
(в) да укине секакви статутарни одредби и да измени секакви административни
инструкции или практики кои не се во склад со политиката;
(г) да ја спроведува политиката во поглед на вработување под директна
контрола на националните власти;
(д) да обезбеди спроведување на политиката во активностите на професионална
ориентација, стручната обука и вработување под управа на националните
власти;
(е) да ги наведе во своите годишни извештаи за примената на Конвенцијата
дејствијата што го има превземено за спроведување на политиката, како и
резултатите постигнати со таквите дејствија.
Член 4
Сите мерки што влијаат врз лице кое оправдано е осомничено или се утврди
дека се занимава со активности штетни по безбедноста на државата, нема да
се сметаат за дискриминаторски, под услов засегнатото лице да има право да
поднесе жалба до надлежното тело востановено во согласност со националната
пракса.
Член 5
1. Нема да се сметаат за дискриминација посебни мерки за заштита или помош
предвидени со други конвенции или препораки усвоени од Меѓународната
конференција на трудот.
2. Секоја членка може, по консултација со репрезентативните организации на
работодавачите и работниците, онаму каде што тие постојат, да одреди дека не
се сметаат за дискриминација други посебни мерки наменети за да се задоволат
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посебните потреби на лица за кои е општо признаено дека од причини како што
се пол, возраст, инвалидност, семејни одговорности, социјален или културен
статус бараат посебна заштита или помош.
Член 6
Секоја членка што ја ратификува оваа Конвенција, се обврзува да ја применува
на нејзини територии надвор од матичната земја, во согласност со одредбите од
Уставот на Меѓународната организација на трудот.
Член 7
Формалните ратификации на оваа Конвенција се проследуваат до Генералниот
директор на Меѓународната канцеларија на трудот за регистрација.
Член 8
1. Оваа Конвенција е обврзувачка само за оние членки на Меѓународната
организација на трудот чии ратификации се регистрирани кај Генералниот
директор.
2. Таа ќе влезе во сила дванаесет месеци по датумот на регистрирање кај
Генералниот директор на ратификациите на две членки.
3. Потоа, оваа Конвенција стапува во сила во однос на секоја членка, дванаесет
месеци по датумот на регистрирање на нејзината ратификација.
Член 9
1. Членка што ја ратификувала оваа Конвенција може да ја откаже истата по
истекот на десет години, од датумот кога Конвенцијата за прв пат влегла во сила,
преку акт испратен за регистрација до Генералниот директор на Меѓународната
канцеларија на трудот. Ова откажување нема да има ефект додека не измине
една година од датумот на кој што е регистрирано.
2. Секоја членка што ја ратификувала оваа Конвенција и која што во временски
период од една година по истекот на периодот од десет години наведен во
претходниот став, не го искористи правото за откажување дадено со овој
член, ќе биде обврзана за период од наредни десет години, а потоа може да ја
откаже оваа Конвенција по истекот на секој нов период од десет години според
условите определени со овој член.
Член 10
1. Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот ги известува
сите членки на Меѓународната организација на трудот за регистрацијата на сите
ратификации и откажувања, кои што му се доставени од страна на членките на
Организацијата.
2. Кога ги известува членките на Организацијата за регистрацијата на втора
ратификација доставена до него, Генералниот директор мора да им обрне
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внимание на членките на Организацијата за датумот на кој што Конвенцијата
влегува во сила.
Член 11
Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот ги доставува
до Генералниот секретар на Обединетите нации за регистрација, согласно
Членот 102 од Повелбата на Обединетите нации, целосните податоци за сите
ратификации и акти на откажување, регистрирани од него согласно одредбите
од претходните членови.
Член 12
Кога тоа ќе го смета за потребно, Управниот орган на Меѓународната канцеларија
на трудот ќе поднесе извештај до Генералната конференција за примената на
оваа Конвенција и ќе ја разгледа потребата за ставање на прашањето на нејзина
целосна или делумна ревизија на дневен ред на Конференцијата.
Член 13
1. Ако Конференцијата усвои нова конвенција која во целост или делумно ја
ревидира оваа Конвенција, тогаш, освен ако со новата конвенција не се одреди
поинаку:
а) ратификација на новата ревидирана конвенција од членка ќе значи ipso jure
откажување на оваа Конвенција, без разлика на одредбите од член 9, ако и кога
новата ревидирана конвенција ќе влезе во сила;
б) од датумот кога новата ревидирана лонвенција ќе влезе во сила, оваа
Конвенција ќе престане да биде отворена за ратификација од членките.
2. Оваа Конвенција во секој случај останува во сила во нејзината постоечка
форма и содржина за оние членки кои што ја ратификувале, а не ја ратификувале
ревидираната конвенција.
Член 14
Англиската и Француската верзија на текстот на оваа Конвенција се подеднакво
веродостојни.
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