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Увод

Сада је време да се поново потврди важна улога коју међународни радни стандарди могу да играју 
у унапређењу социјално одговорног привредног развоја.

Кључ овог развоја је признање влада и послодаваца да предузећа морају да се понашају на 
одговоран начин у вези са својим радним праксама.

Многа предузећа, поготово мултинационална предузећа (МНП) одговарају на захтеве акционара 
и потрошача тврдећи да су они усвојили социјално одговорне акције и понашање. Ми морамо да 
осигурамо да се ова посвећеност прошири на димензију рада захтевањем да се, као минимум, ова 
предузећа понашају у складу са међународним стандардима рада.

МОР има припремљен оквир за усмеравање акција предузећа која желе да поштују начела 
садржана у међународним стандардима рада, као додатак својим обавезама прописаним законом. 
То је Трипартитна Декларација о принципима у вези са мултинационалним предузећима и 
социјалном политиком, а која се углавном назива Декларација о мултинационалним предузећима.

Декларација о мултинационалним предузећима је практична, свеобухватна и одобрена од стране 
МОР. Наиме, владе, радници и послодавци су се сложили да је добар практични приручник за 
понашање и акције предузећа.

Декларација о мултинационалним предузећима подржава наше аргументе да предузећа треба 
да поштују право радника на слободу удруживања и њихово право да се организују и колективно 
преговарају о својим условима.

Иако сада постоји шира свест о основним стандардима рада, мора више да се уради везано за 
одговорност предузећа за постојањем добрих индустријских односа. Потреба за обнављањем 
напора да се ојачају рад и акције које су у вези са правом на организовање и колективно 
преговарање, препозната је на пример на АЦТРАВ Симпозијуму ради прославе 60. годишњице 
Конвенције бр.98 МОР, у октобру 20091. године. Декларација о мултинационалним предузећима ће 
бити важно оруђе у овим нашим напорима.

У Декларацији о мултинационалним предузећима постоје клаузуле о консултовању, жалбеним 
поступцима и решавању спорова које све препознају право радника на заступање.

1 http://www.ilo.org/actrav/what/events/lang—en/WCMS_112409/index.htm
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Декларација о мултинационалним предузећима   представља глобални споразум о томе како би 
предузећа требала да се понашају. Она је корисно оруђе за синдикате да је користе приликом 
организовања да би одржали и побољшали ситуацију у којој се радници налазе.

Штавише, Међународна конференција рада се у јуну 2010. године сложила да замоли Управно тело 
МОР да:

“Покрене ревизију механизма за праћење (follow-up) за Трипартитну Декларацију о принципима 
у вези са мултинационалним предузећима и социјалном политиком, коју треба да предузме 
Пододбор Управног тела за мултинационална предузећа у циљу развоја подстицајних опција.”2

Овај водич кроз Декларацију о мултинационалним предузећима осмишљен је да помогне 
синдикатима да се залажу за усвајање и коришћење политика и принципа садржаних у 
Декларацији о мултинационалним предузећима, док МОР и њени конституенти подржавају ширу 
употребу Декларације.

Брошура укључује следећа поглавља:

● Најчешће постављана питања
● Ваш водич кроз Декларацију о мултинационалним предузећима – преглед кључних термина
● Списак акција синдиката
● Инструменти за акцију – Свеобухватни инструменти које треба да користите да бисте 

проценили акције влада и предузећа 
● Декларација о мултинационалним предузећима – цео текст
● Ресурси – где можете да се обратите да бисте добили додатне информације и помоћ.

Желео бих да се захвалим Лизи Хип, Извршном директору аустралијског Института за права која 
се тичу запослености, која је написала овај водич и Ани Бионди, заменици директора Бироа за 
радничке активности, која координира рад око мултинационалних предузећа и радних права.  

Дан Куниах
Директор Бироа за радничке активности 

(ACTRAV)

2 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-relconf/documents/meetingdocument/wcms_142318.pdf 
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Најчешће постављана питања

Шта је Декларација о мултинационалним предузећима?

Трипартитна Декларација о принципима у вези са мултинационалним предузећима и 
социјалном политиком (Декларација о мултинационалним предузећима) усвојена је од стране 
Управног тела МОР3 1977. године и допуњена 2000. и 2006. године.   

Циљ Декларације о мултинационалним предузећима је да охрабри позитиван допринос 
мултинационалних предузећа привредном и социјалном напретку и да умањи негативан утицај 
њиховог пословања.  

Декларација о мултинационалним предузећима пружа оквир који синдикати такође могу да 
користе када са владама расправљају о економским или социјалним питањима, или да би 
преконтролисали или оценили понашање мултинационалних и националних предузећа.

Декларација о мултинационалним предузећима преноси како се принципи садржани у 
Конвенцијама и Препорукама Међународне организације рада практично примењују на 
рад предузећа. Њена основна вредност је управо у томе, у споразуму између трипартитних 
конституената МОР да се, иако је намера била да се стандарди МОР примене на владе, принципи 
на којима се заснивају ови инструменти такође могу применити и на предузећа.   

Она садржи акције за владе, синдикате, организације послодаваца и сама предузећа. 

Декларација о мултинационалним предузећима представља међународни консензус између влада, 
послодаваца и синдиката о стандардима који би требали да се примене у раду предузећа. 

Постоји много важних ствари које би се требале рећи. Једна од њих је да Декларација о 
мултинационалним предузећима Међународне организације рада утврђује ауторитативан и 
универзално примењив скуп очекивања која се тичу поступака у предузећу.

3 Међународна организација рада има јединствену трипартитну структуру у Уједињеним нацијама, где представници послодаваца 
и радника имају једнако право гласа са владама по питању уобличавања политика и програма. Њом управља Међународна 
конференција рада у месецу јуну, а између годишњих заседања радом управља Управно тело (28 чланова влада и по 14 чланова из 
редова радника и послодаваца).
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 Један од проблема са тренутним захтевима друштвено одговорног пословања је да предузећа 
теже да користе иницијативе и правила друштвено одговорног пословања да би поново 
дефинисали шта представља одговорно понашање. Предузећа би требало обесхрабрити у покушају 
да једнострано дефинишу своју одговорност. Декларација о мултинационалним предузећима има 
важну улогу у том погледу, као текст договорен на трипартитном нивоу.

Све ово чини Декларацију моћним инструментом који је дат синдикатима да га користе.  Она има 
моралну власт и пружа свеобухватни списак стандарда које предузећа треба да подрже кроз свој 
рад. 

Због чега је усвојена Декларација о мултинационалним предузећима?

О Декларацији о мултинационалним предузећима су преговарали представници влада, радника 
и послодаваца у време када су међународне организације почеле да схватају да би равнотежа 
моћи између транснационалних корпорација и влада могла да превагне ка приватним ентитетима. 
Ово је поготово био случај у земљама у развоју које су се трудиле да привуку директне стране 
инвестиције.  

Усвајање Декларације о мултинационалним предузећима се подударило са одобравањем 
Смерница за мултинационална предузећа Организације за економску сарадњу и развој (OECD), још 
једним међународним оквиром који препознаје стандарде МОР и прописан је у складу са њима.  

Смернице за мултинационална предузећа Организације за економску сарадњу и развој (OECD) и 
МОР Декларација о мултинационалним предузећима су биле одговор на рад који је започет на 
Правилнику Уједињених нација за вођење мултинационалних предузећа.

Декларација о мултинационалним предузећима је стога проистекла из препознавања да би, 
имајући у виду њихов непрекидан раст и утицај, акције мултинационалних предузећа могле да 
имају негативан утицај на политички, привредни и социјални развој заједница па чак и читавих 
држава. 

Чак је и у овој раној фази примећено да глобализација док пружа битне потенцијалне користи 
такође садржи и бројне ризике. Акције и поступци мултинационалних предузећа могу да 
допринесу овим користима и ризицима. 
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Зашто сада да је користимо?

Политике и принципи садржани у Декларацији о мултинационалним предузећима су подједнако 
примењиви сада као што су били и 1977. године. 

Штавише, Декларација о мултинационалним предузећима се редовно прегледа. Па, на пример, 
она сада укључује освртање на Основне принципе и права на раду, који се сматрају кључним 
за синдикате препознајући улогу предузећа у поштовању слободе удруживања, права на 
организовање, колективно преговарање, потребу да не долази до дискриминације, и њихову улогу 
у искорењивању дечјег и принудног рада.   

Али корисност Декларације о мултинационалним предузећима је у томе што она иде и даље 
од поштовања основних људских права ка ширем распону одговорности. Декларација о 
мултинационалним предузећима може да се користи да се супротстави онима који теже да 
ограниче обим пословне одговорности за радне праксе у основним људским правима.  Она је 
инструмент који промовише читав концепт добрих индустријских односа. Њен Анекс садржи 
списак од 69 Конвенција и Препорука које се тичу рада, које пружају опширне смернице за 
предузећа и синдикате да би те принципе применили кроз производњу.

Такође да се подсетимо да у је Преамбули Декларације о мултинационалним предузећима термин 
“мултинационално предузеће” дефинисано тако да означи различите ентитете (матична предузећа 
или локалне ентитете или оба, или организацију у целини).  

Глобална економска и финансијска криза је погоршала негативан утицај глобализације. Ако се 
не буде повело рачуна, институције које послују на глобалном тржишту ће игнорисати негативне 
привредне и социјалне последице својих поступака. 

Поступци мултинационалних предузећа никада нису били под већим надзором него што су од 
како заједница захтева друштвено одговорније понашање. Де фацто радне праксе су углавном 
појединачно највећи друштвени утицај пословних активности усмерених како према радницима 
тако и према друштвеном развоју. 

У обнови након светске економске и финансијске кризе, сви али поготово владе, треба да се 
подсете да социјални и радни стандарди морају да се одржавају ако желимо да у будућности 
имамо одржив раст. 
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Декларација о мултинационалним предузећима ствара везу између активности мултинационалних 
предузећа и развоја.

Како Декларација функционише?

Декларација о мултинационалним предузећима је инструмент који одражава међународни 
консензус о томе шта је добра пракса у понашању свих предузећа и владе у погледу активности 
предузећа. Иако је Декларација о мултинационалним предузећима “необавезујућа” за државе 
или мултинационална предузећа, она је универзално примењива.  То значи да није неопходно да 
предузеће “потпише” или да се на неки други начин “придржава” Декларације да би се понашање 
тог предузећа могло проверити. Она је израђена кроз Преамбулу и разраду општих политика које 
траже поштовање људских права и охрабрују мултинационална предузећа, владе, организације 
радника и послодаваца да:

● поштују националне законе и прописе, 
● узму у обзир локалне праксе, развојне приоритете и социјалне циљеве земље домаћина  
● поштују међународне стандарде који се тичу људских и радних права и 
● поштују обавезе у складу са националним законом и прихваћеним међународним обавезама.

Декларација о мултинационалним предузећима затим садржи скуп принципа организованих 
према кључним областима за акцију. Ове области за акцију су:

● Запошљавање
● Обука
● Услови рада и живота 
● Индустријски односи

У оквиру ове четири (4) области су дефинисане акције за предузећа, владе, послодавце и 
синдикате.
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Како се Декларација о мултинационалним предузећима уклапа са осталим 
међународним иницијативама?

Декларација о мултинационалним предузећима је најзначајнији документ међу онима који су 
усмерени на регулисање друштвеног понашања (попут Смерница за мултинационална предузећа 
Организације за економску сарадњу и развој (OECD), Извештаја УН о пословним и људским 
правима и Општег споразума УН) имајући у виду његово званично усвајање од стране агенције УН 
као и да она представља најсвеобухватнији текст у области радних принципа. 

Декларација о мултинационалним предузећима је једини инструмент који представља консензус 
између влада и организација послодаваца и радника о радној димензији друштвено одговорног 
пословања. Она пружа меродаван, универзално примењив, скуп очекивања која се тичу 
понашања. 

Уједињене нације (УН), Организација за економску сарадњу и развој (ОЕCD), Организација 
међународних стандарда (ISO) и друге међународне и регионалне организације признају 
Међународну организацију рада (МОР) као компетентну агенцију за постављање и праћење 
стандарда рада. Због тога Декларација о мултинационалним предузећима, као инструмент 
Међународне организације рада, има јак ауторитет.  

Док Декларација о мултинационалним предузећима остаје документ МОР који се бави понашањем 
предузећа, остали недавно усвојени текстови садрже корисне сугестије за синдикате: Декларација 
МОР о социјалној правди за праведну глобализацију (2008), Глобални пакт о запошљавању (2009),
и Закључке Медјународне конференције рада који се тичу унапређења одрживих предузећа (2007)4.

Да ли се Декларација примењује само на поступке мултинационалних 
предузећа?

Политике и начела Декларације о мултинационалним предузећима се једнако примењују на 
мултинационална и национална предузећа. Њене политике и принципи одражавају добру праксу 
за све.

4 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_099766.pdf 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115076.pdf 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093970.pdf 
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Како радници могу да користе Декларацију о мултинационалним 
предузећима?

Ова брошура наглашава користи које радници имају од Декларације о мултинационалним 
предузећима и објашњава како синдикати могу да користе Декларацију да заступају интересе 
својих чланова.   

Акције синдиката ради промовисања принципа која су садржана у Декларацији о 
мултинационалним предузећима могу да се предузму на глобалном, националном, локалном и на 
нивоу предузећа.  

Синдикати могу да тврде да, иако људска права не треба да се правдају коришћењем пословног 
случаја, постоји јака синергија између привредног и друштвеног развоја чим предузећа ускладе 
своје пословање са принципима Декларације о мултинационалним предузећима. 

Поступци предузећа нису никада били под већим надзором од стране влада, инвеститора, купаца 
и заједнице. Предузећа одговарају тако што изражавају своју посвећеност друштвено одговорном 
пословању. Ова предузећа могу да покажу своју посвећеност друштвеној одговорности и 
остваривању пракса достојанственог рада применом принципа Декларације о мултинационалним 
предузећима.  

Синдикати могу да користе Декларацију да држе предузећа одговорим за утицаје њихових 
поступака. 

Синдикати такође могу да користе Декларацију да подсете владе о оквиру за друштвено 
одговорни привредни развој.
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Ваш водич за Декларацију о мултинационалним предузећима  

Преамбула

Преамбула прави увертиру за принципе за које се од мултинационалних предузећа тражи да их 
“размотре на добровољној бази”, признајући да комплексност њиховог рада може “довести до 
злоупотребе или концентрисања економске моћи и до сукоба са циљевима националне политике 
и интересима радника”.  

Широка примена текста се подразумева, како већ прва тачка открива да “кроз међународне 
директне инвестиције и друга средства таква предузећа могу донети велику корист за своју 
државу и државе у којима послују”.    

Текст се односи и на “комплексност” мултинационалних предузећа и њихову “различиту структуру”, 
а у параграфу 6 се конкретно објашњава да “Декларација не захтева прецизну правну дефиницију 
мултинационалних предузећа”. 

Иако је у време његовог усвајања овај текст био намењен да једноставно покрива 
мултинационална предузећа у различитим институционалним оквирима, евидентно је да његов 
широк опсег дозвољава синдикатима да га користе у тренутном контексту да би захтевале јасно 
препознавање јединствености глобалног ланца снабдевања.  

Ово је питање од кључног значаја тридесет година након усвајања Декларације о 
мултинационалним предузећима. Све чешће се користе уговорни и под-уговорни аранжмани да 
оспоре радницима користи које би произишле из јасног радног односа. Принципи садржани у 
Декларацији о мултинационалним предузећима требали би да се примењују заједно са ланцем 
снабдевања од стране свих који су заинтересовани да обезбеде да су ти принципи узети у обзир 
(Погледати због смерница и Препоруку МОР бр. 198 о радном односу5). 

5 Национална политика мора барем да укључи мере да:
 1) пружи смернице за заинтересоване стране, поготово послодавце и раднике, о делотворном утврђивању постојања радног односа 

и о разлици између запослених и самозапослених радника;
 2) сузбије прикривени радни однос у контексту, на пример, других односа који могу да укључују употребу других облика уговорних 

аранжмана који сакривају истинит правни статус, имајући у виду да се прикривени радни однос јавља када послодавац третира 
појединца другачије него само као запосленог, на начин који прикрива његов или њен истинити правни статус као запосленог, а 
до таквих ситуација може доћи када уговорни аранжмани имају за последицу лишавање радника заштите на коју они имају право;

 3) обезбеди стандарде који су примењиви на све облике уговорних аранжмана, укључујући и оне који укључују више страна, тако 
да запослени радници добијају заштиту на коју имају право;

 4) обезбеди да стандарди примењиви на све облике уговорних аранжмана утврде ко је одговоран за заштиту садржаја у њима;
 5) пруже делотворан приступ заинтересованим странама, поготово послодавцима и радницима одговарајућим, брзим, јефтиним, 

поштеним и делотвориним процедурама и механизмима за решавање спорова који се тичу постојања и услова радног односа;
 6) обезбеде усклађеност са законима и прописима који се тичу радног односа, као и њихову делотворну примену;
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Опште политике

Декларација садржи скуп општих политика које су усмерене на постизање одрживог развоја и 
поштовање људских права на радном месту. Ове политике позивају мултинационална предузећа, 
владе, организације послодаваца и радника да: 

● поштују националне законе и прописе 
● узму у обзир локалне праксе
● поштују међународне стандарде који се тичу људских и радних права (укључујући Основна 

начела и права на раду МОР) и 
● да поштују обавезе у складу са националним законом и прихваћеним међународним 

обавезама.

Посебно се подстичу мултинационална предузећа да консултују владе и националне организације 
послодаваца и радника да би пословали у складу са националним политикама, развојним 
приоритетима и друштвеним циљевима и структуром државе у којој се пословање обавља. 

За разлику од многих иницијатива друштвено одговорног пословања које наглашавају једностране 
одлуке управних органа, Декларација о мултинационалним предузећима предвиђа да предузеће 
доноси одлуке које имају значајане друштвене утицаје у сарадњи са другим послодавцима или 
само након консултовања са осталим партнерима, синдикатима и владом. 

Владе се позивају да ратификују и ускладе се са међународним радним стандардима, почевши са 
основним Конвенцијама МОР, и да, свакако, у највећој могућој мери примене начела садржана у 
њима. 

Посебне препоруке за владе матичних држава мултинационалних компанија укључују 
промовисање добре друштвене праксе и спремност на консултације са владама држава домаћина 
ако се за тим укаже потреба.

Декларација о мултинационалним предузећима позива мултинационална предузећа да узму у 
обзир политичке циљеве држава у којима послују и да ускладе своје пословање са развојним 
приоритетима и социјалним циљевима тих држава, и зато Декларација о мултинационалним 
предузећима треба да се чита у контексту пословног доприноса развоју.  



Да би допунила ово начело, Декларација о мултинационалним предузећима такође позива владе 
матичних држава (држава у којима су мултинационална предузећа основана или у којима им се 
налази главно седиште) да промовишу разумну социјалну праксу имајући у виду законе и обичаје 
држава домаћина (остале државе у којима мултинационална предузећа послују).

Кратак преглед-политичке акције

● Поштујте националне законе и међународне стандарде
● Доприносите реализацији основних начела и права на раду 

– Слобода удруживања и делотворно признавање права на колективно преговарање;
– Укидање свих облика принудног или обавезног рада;
– Делотворно укидање дечјег рада; и
– Укидање дискриминације у запошљавању и професији.

● Консултовање са владом и организацијама послодаваца и радника да би се осигурало да је 
пословање у складу са националним развојним приоритетима.

Декларација Међународне организације 
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Запошљавање

Ово поглавље настоји да осигура активности које промовишу запошљавање, пружају једнаке 
шансе и третман, и постижу сигурност радних места. Важно је нагласити да су отварање радних 
места и њихова сигурност кључна одговорност пословања. Ово се не налази у Смерницама 
Организације за економску сарадњу и развој (OECD), а ретко се појављује у иницијативама или 
инструментима друштвено одговорног пословања.  

Важно је да се синдикати позивају на принципе Конвенције бр. 158 о престанку радног односа6 
(погледати одговарајуће параграфе Декларације о мултинационалним предузећима: 9, 26, 27, 28).

Промоција запошљавања

Мултинационална предузећа треба да:

● Узму у обзир политике запошљавања консултујући се са локалним властима, као и 
организацијама послодаваца и радника пре и током пословања;

● Дају приоритет запошљавању, стручном развоју, промоцији и унапређењу држављана државе 
домаћина на свим нивоима;

● Узму у обзир значај коришћења технологија које директно и индиректно подстичу 
запошљавање;

● Теже, када год је то изводљиво, закључивању уговора са националним предузећима за 
производњу делова и опреме, и коришћење домаћих сировина. 

Владе се охрабрују да воде активне политике промовисања запошљавања које је усмерено на 
уверавање да посла има за све који су на располагању и траже посао. 

Још једна важна напомена везана за друштвену одговорност пословања јавља се у параграфу 
20 у коме се каже да “[закључивање уговора са националним предузећима]...мултинационална 
предузећа не треба да користе да би избегла обавезе садржане у принципима ове Декларације”.

6 Конвенција 158 (1982) члан 4: “Запосленост радника се неће прекинути осим ако за то не постоји оправдан разлог повезан са 
способношћу или понашањем радника или на основу захтева пословања предузећа, установе или службе”.
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Једнаке могућности и третман

Општи принцип пружања једнаких могућности и третмана треба да се примењује кроз сва 
пословања предузећа. Квалификације, вештине и искуство треба да буду основа за запошљавање, 
постављање, обуку и усавршавање кадрова на свим нивоима. 

Владе треба да воде политике осмишљене да промовишу једнаке могућности и третман при 
запошљавању са освртом на укидање било какве дискриминације на основу расе, боје коже, пола, 
религије, политичког мишљења, националног или социјалног порекла. Такође треба да избегавају 
да захтевају од предузећа да дискриминишу по било којој од поменутих основа и да пруже, где је 
потребно, актуелне смернице за избегавање тих врста дискриминације при запошљавању.  

Иако Деларација говори (језиком из 1977. године) о давању приоритета радницима који су 
држављани земаља домаћина, чињеница је да данас већина земаља домаћина има раднике 
мигранте, па би зато одредбе требале да се примене на све раднике који зависе од локалног 
тржишта рада.

Сигурност радних места

Као што је поменуто на почетку овог поглавља, питање сигурности радних места је једна област у 
којој се Декларација о мултинационалним предузећима издваја из приватних прописа друштвено 
одговорног пословања и синдикати треба да нагласе подршку коришћењу овог инструмента.  

Мултинационална и национална предузећа треба да се потруде да својим радницима пруже 
стабилна радна места кроз:

● активно планирање потребе за радном снагом;
● разматрање слободно уговорених обавеза у вези стабилности радних места и социјалне 

сигурности; и
● избегавање процедура самовољног отпуштања.

Мултинационална предузећа се додатно охрабрују да пружају разложна обавештења о променама 
у раду које би могле да имају велики утицај на радна места, и да у сарадњи са локалним властима 
и радничким организацијама размотре начине да у највећој могућој мери ублаже негативне 
последице.



Владе треба да проуче утицај мултинационалних предузећа на запошљавање у различитим 
секторима рада; да предузму одговарајуће мере да се суоче са утицајима пословања 
мултинационалних предузећа на запосленост и тржиште рада; и да у сарадњи са 
мултинационалним и националним предузећима пруже неки облик заштите прихода по престанку 
радног односа.

Кратак преглед – Акције запошљавања

У области запошљавања Декларација о мултинационалним предузећима препоручује:

● Промовисање потпуног и продуктивног запошљавања у мултинационалним компанијама, 
директно и преко повезивања 

● Праксе запошљавања на основу једнаких могућности и третмана и предност засновану на 
селекцији и истицању

● Да владе усвоје политике које промовишу једнаке могућности и третмане приликом 
запошљавања 

● Да предузећа побољшају сигурност радних места путем планирања потреба за радном 
снагом, избегавања самовољног отпуштања, пружања разложних обавештења о променама 
и предузимања корака за ублажавање негативних последица

● Да владе прате и регулишу утицај мултинационалних предузећа на запосленост и да 
направе шеме за заштиту прихода по престанку радног односа.
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Обука

Ова област деловања проналази начине да утиче на побољшање стручног знања кроз обуке да би 
се промовисала могућност запошљавања. 

Мултинационална предузећа су позвана да 

– “сарађују са локалним владама и организацијама послодаваца и радника пружајући својим 
запосленима у држави домаћину, на свим нивоима, одговарајуће обуке које испуњавају потребе 
предузећа као и развојних политика државе. 

– “учествују заједно са националним предузећима у локалним програмима охрабривања за 
стицање и развој стручног знања и струковног усмеравања  и 

– “да допринесу развоју локалних људских ресурса пружајући услуге својих људи да би помогли у 
спровођењу обука и пружању прилике локалном менаџменту, у оквиру својих пословања широм 
света, да прошире своје искуство”.

Владе се охрабрују да у сарадњи са заинтересованим странама, развијају националне политике 
за струковне обуке и усмеравања, што ће за узврат пружити оквир у коме мултинационална 
предузећа могу да прате препоручене политике обуке.

 Кратак преглед – Акције обуке

У области обуке Декларација о мултинационалним предузећима препоручује 

● Развој, од стране држава, националних политика за струковне обуке и усмеравања 
● Да предузећа пруже обуке које испуњавају потребе за њиховим развојем и које испуњавају 

развојне политике државе у којој послују 
● Учествовање предузећа у програмима који подстичу стицање стручних знања, развој и 

струковно усмеравање.



Декларација Међународне организације 
рада о мултинационалним предузећима:

Коју корист од ње имају радници?

16

Услови рада и живота

Ова област деловања укључује препоруке које се тичу зарада и надокнада, минималних година 
старости за рад и безбедности и здравља на раду. 

Зараде, надокнаде и услови рада

У документу се наводи да мултинационална предузећа треба да понуде зараде, надокнаде 
и услове рада који нису мањи од оних које нуде национална предузећа сличне величине и 
средстава, и да у државама које су у развоју треба да понуде најбоље могуће зараде, надокнаде и 
услове рада, адекватне макар да задовоље основне потребе радника и њихових породица.  

Државе треба да промовишу интеграцију група са нижим приходима и мање развијених области 
у користима које настају из активности мултинационалних предузећа. Наравно ово не треба 
посматрати као једносмеран пут (мултинационална предузећа имају приступ мање развијеним 
областима). Иако Конвенција МОР бр. 169 о домородачким народима није наведена у Анексу 
Декларације о мултинационалним предузећима, синдикати ће желети да је користе за додатне 
смернице. 

Питање нивоа зарада у мултинационалним предузећима је контраверзно. Мултинационална 
предузећа тврде да често исплаћују зараде које су више од просечних зарада у дотичној држави. 
Ипак, прави утицај мултинационалних предузећа на зараде остварује се посредством снабдевача 
и подуговарача, а у том смислу овде постоји мало доказа који то потврђују. За синдикате је важно 
да имају приступ информацијама о зарадама и надокнадама заједно са ланцем снабдевања да би 
ојачали своју преговарачку позицију.

Минималне године старости за запошљавање

Да би се осигурало делотворно укидање дечјег рада, мултинационална и национална предузећа 
се охрабрују да поштују минималне године за примање у радни однос и да предузму хитне и 
делотворне мере у оквиру своје надлежности да би обезбедили забрану и укидање најгорих 
облика дечјег рада као питања од великог значаја.
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Безбедност и здравље на раду

Мултинационална предузећа се охрабрују да: 

● одржавају највише стандарде безбедности и здравља, имајући на уму њихово релевантно 
искуство из пословања у другим државама 

● обједине, где је то погодно, питања која се тичу безбедности и здравља у споразумима са 
представницима и организацијама радника и

● с обзиром да је ово једна област у којој мултинационална предузећа могу да пруже важан 
допринос у побољшању локалних пракси, Декларација о мултинационалним предузећима их 
позива да  

Учине доступним јавности информације о стандардима безбедности и здравља релевантним за 
њихово локално пословање, којих се придржавају у осталим државама 

Упознају локалне власти, предузећа и раднике о било којим посебним опасностима и мерама 
заштите које су предвиђене за њих, као и са новим производима и процесима 

Учествују у раду међународних организација о питањима безбедности и здравља 

У потпуности сарађују са властима надлежним за безбедност и здравље, представницима и 
организацијама радника и основаним организацијама за безбедност и здравље, у складу са 
националном праксом. 

За државе Декларација о мултинационалним предузећима препоручује примену међународних 
стандарда рада да би се осигурало да и мултинационална и национална предузећа пружају 
адекватне стандарде безбедности и здравља за своје запослене.



Кратак преглед – Акције за услове рада и живота

По питању услова рада и живота Декларација препоручује: 

Мултинационалним предузећима

● Да понуде зараде, надокнаде и услове рада подједнако повољне као што нуде послодавци 
сличног ранга, а у државама у развоју “најбоље могуће” зараде, надокнаде и услове рада

● Да радницима пруже основне благодети доброг стандарда 
● Да помогну укидању дечјег рада 
● Да обезбеде највише стандарде безбедности и здравља на раду.

Државама

● Да усвоје мере да би групе са нижим приходима и мање развијене области имале што је 
могуће више користи од активности мултинационалних предузећа.

● Да примене радне стандарде да би осигурали да предузећа пружају адекватне стандарде 
безбедности и здравља.
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Индустријски односи

Декларација може да допринесе успостављању потпуно развијеног система индустријских односа. 

Декларација охрабрује мултинационална предузећа да се придржавају стандарда који нису 
мање повољни од стандарда којих се придржавају локални послодавци, и да развијају интерне 
механизме за консултације и решавање спорова. 

У модерном окружењу ове обавезе мултинационалних предузећа треба да се прошире на 
одговорност да се обезбеди да ове стандарде испуњавају сви у њиховом глобалном ланцу 
снабдевања.  

Слобода удруживања и право на организовање. 

Владе, мултинационална и национална предузећа се подстичу да:

препознају права радника да оснивају и придружују се организацијама по сопственом избору без 
претходног одобрења, 

заштите раднике од антисиндикалне дискриминације и

да дозволе представницима радника да се међусобно консултују, под условом да се тиме не 
ометају пословања предузећа.

Мултинационална предузећа се подстичу да подржавају репрезентативне организације 
послодаваца, иако оне често теже да делују независно.

Државе се позивају да:

● Дозволе мултинационалним предузећима или њиховим радницима да се удружују са 
међународним организацијама послодаваца и радника по сопственом избору;

● Дозволе улазак представника послодавачких и радничких организација из других држава на позив 
локалних и националних организација због консултација о питањима од заједничког интереса;

● Осигурају да посебни подстицаји ради привлачења страних инвестиција не укључују било које 
ограничавање слободе радника на удруживање или права на организовање и колективно 
преговарање.
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Колективно преговарање

Да би се осигурало делотворно признавање права на колективно преговарање, Декларација о 
мултинационалним предузећима препоручује да:

радници запослени у мултинационалним предузећима треба да имају право да колективно 
преговарају; 

радници имају репрезентативне организације по сопственом избору, признате у сврху колективног 
преговарања;

се промовишу добровољни преговори између послодаваца или организација послодаваца и 
организација радника, и 

да споразуми колективног преговарања укључују одредбе за решавање спорова који су настали 
због њиховог тумачења и примене. 

Мултинационална предузећа се такође подстичу да:

● Обезбеде представницима радника капацитете који би могли да буду неопходни за помоћ у 
развоју делотворних колективних уговора;

● У свакој држави у којој послују обезбеде овлашћене представнике својих радника да 
преговарају са представницима менаџмента који су овлашћени да доносе одлуке о питањима 
о којима се преговара;

● Не прете премештањем целе или дела пословне јединице из дотичне државе да би 
непоштено утицали на те преговоре или да би ометали спровођење права на организовање;

● Представницима радника дају захтеване информације зарад смисленог преговарања. 

Мултинационална и национална предузећа се позивају да конструктивно одговарају на захтеве 
влада за одређеним информацијама у вези њиховог пословања. 

Владе се подстичу да на захтев, где закон и пракса дозвољавају, пруже представницима 
организација радника информације о индустријама у којима мултинационална предузећа послују, 
што би помогло у постављању објективних критеријума у процесу колективног преговарања.
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Консултације, разматрање жалби и решавање спорова

Мултинационална и национална предузећа се позивају да 

● имају системе настале на основу заједничког договора између послодаваца, радника и 
њихових представника за редовне консултације о питањима од заједничког интереса 

● поштују право радника да се све њихове жалбе обрађују без трпљења било каквих штета, и 
● теже да оснују, заједно са представницима и организацијама радника, механизам 

добровољног мирења да би се помогло у превенцији и решавању индустријских спорова 
између послодаваца и радника.

Кратак преглед – Акције за индустријске односе

У овом поглављу Декларација о мултинационалним предузећима препоручује

Државама, мултинационалним и националним предузећима

● Поштовање слободе удруживања и права на организовање 
● Признавање и омогућавање колективног преговарања

Предузећа

● Да се придржавају индустријских односа који нису мање повољни од оних којих се 
придржавају слични послодавци 

● Поштују слободу удруживања и право на колективно преговарање, пружајући капацитете и 
информације потребне за смислена преговарања 

● Пружају редовне консултације о питањима од заједничког интереса
● Истражују жалбе радника, у складу са одговарајућим процедурама 
● Да заједно са радницима и њиховим представницима развијају механизме за консултације и 

решавање спорова 
● Поштују право радника да уложе жалбу без трпљења било какве штете.
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Контролна листа за акције синдиката 

Декларација о мултинационалним предузећима пружа свеобухватну платформу за дискусију о 
начину рада предузећа. Акције могу да се спроведу на глобалном, националном и локалном нивоу. 

Испод се налази резиме врсте акција које синдикати могу да предузму. 

Праћење овог резимеа је инструмент помоћу ког може да се процени ниво посвећеност предузећа 
и државе принципима који су садржани у Декларацији о мултинационалним предузећима.

Овај инструмент може да се користи да би се проценило тренутно стање у држави или у било ком, 
појединачном предузећу. 

Синдикати могу да промовишу коришћење овог инструмента да процене да ли се организације 
придржавају радних димензија друштвено одговорног пословања.

Акције синдиката

На глобалном нивоу

 Укључити референце Декларације о мултинационалним предузећима у Опште оквирне 
споразуме и Међународне оквирне споразуме. Иако се Декларација о мултинационалним 
предузећима може окарактерисати као универзално прихваћен “Правилник”, Међународне 
оквирне споразуме треба посматрати више као претече међународним индустријским 
односима, јер су Међународни оквирни споразуми још увек далеко од тога да покривају 
све области које су укључене у Декларацију о мултинационалним предузећима, па је зато 
веома важно да се овај списак користи као контролна листа за ревизију Општих оквирних 
споразума и Међународних оквирних споразума, као и за смернице о примени (могући развој 
механизама за заједничку процену начина рада предузећа у погледу принципа Декларације 
користећи контролну листу садржану у овој брошури).

  Учествовати у трипартитним иницијативама заједно са МОР да би се промовисало усвајање 
принципа из Декларације о мултинационалним предузећима.

 Предузећима представити службу за информације МОР да би могли да добију помоћ 
приликом примене међународних радних стандарда у свом пословању.
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На националном нивоу

 Користити Декларацију о мултинационалним предузећима као основу за националне 
дискусије на трипартитном нивоу о привредним развојним приоритетима. 

 Спровести кампању за државну примену инструмената МОР на којима се заснива Декларација 
о мултинационалним предузећима. 

 Промовисати Декларацију о мултинационалним предузећима као оквир који државе треба да 
користе да би процениле које организације треба да добијају помоћ и субвенције владе као и 
друге повољне третмане.   

 Спровести кампању за успостављање смерница за државне јавне набавке обухватајући 
поштовање принципа Декларације о мултинационалним предузећима као услов.  

 Информисати заједницу о садржају Декларације о мултинационалним предузећима да би она 
могла да захтева од држава и предузећа поштовање принципа Декларације.

 Промовисати поштовање принципа Декларације о мултинационалним предузећима као 
демонстрацију статуса “Послодавац избора/Послодавац најбољи у пракси”.

На нивоу предузећа

 Користити Декларацију о мултинационалним предузећима као основу за постизање 
споразума са предузећима у вези њиховог пословања. 

 Охрабривати предузећа да се позивају на Декларацију о мултинационалним предузећима као 
услову у правилницима пословања добављача и у анализи придржавања ланца снабдевања. 
Иако овај водич не намерава да даје општу, некритичну подршку правилницима ланца 
снабдевања, евидентно је да је дошло време да радни покрет искористи све могуће начине 
како би се потврдило поштовање њихових социјалних захтева од стране предузећа.

 Информисати раднике о садржају Декларације да би им се тиме омогућило да процене акције 
њиховог послодавца (као смерницу користити инструмент садржан у овој брошури).

 Охрабривати организације да саме себе процене у односу на принципе истакнуте у 
Декларацији о мултинационалним предузећима. Тамо где не задовољавају стандарде 
охрабрити усвајање корективних стратегија. 

 Укључити поштовање принципа Декларације о мултинационалним предузећима као одредбу у 
колективним уговорима.  

 Извештавати о налазима националне центре којима припадају, да би се омогућила 
свеобухватна акција за поштовање принципа садржаних у тексту.



Област за акцијy Питање за ревизију Процена/Област 
за кцију 

синдиката

Државa ДА       НЕ

Опште политике  Да ли је држава ратификовала основне 
конвенције које су у вези са радом?

 Да ли су национални закони у складу са 
основним конвенцијама?

 Да ли држава промовише Декларацију о 
мултинационалним предузећима и усвајање 
принципа и пракси које она садржи?

 Да ли држава као матична држава мултина-
ционалном предузећу промовише добру 
социјалну праксу мултинационалних предузећа?

 Да ли је влада матичне државе спремна на 
консултације са владама држава домаћина? 

 Да ли је влада установила и да ли одржава 
механизме за искрене трипартитне дискусије у 
вези ових питања?

       

       

       

       

       

       

Запошљавање  Да ли се држава бави активним политикама 
о радним местима да би промовисала 
запосленост са циљем да увери да радно место 
постоји за сваког ко може и жели да ради?

       

Једнаке могућности 
и третман

 Да ли се држава бави политикама које су 
осмишљене да промовишу једнаке могућности 
и укидање дискриминације?

 Да ли држава избегава захтеве предузећа који 
дискриминишу по било ком основу?

 Да ли држава пружа помоћ и смернице о томе 
како избећи дискриминацију при запошљавању?

       

       

       

Сигурност 
запослености

 Да ли је држава ратификовала Конвенцију 158 
или је користи за прилагођавање националног 
законодавства?

 Да ли су радници заштићени од произвољног 
отпуштања?

 Да ли држава предузима кораке у погледу 
утицаја мултинационалних предузећа на 
запосленост и тржиште рада?

 Да ли држава у сарадњи са мултинационалним 
и националним предузећима пружа заштиту 
прихода по престанку радног односа?
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Инструменти за акцију: Остваривање потенцијала 
Декларације о мултинационалним предузећима МОР



Област за акцијy Питање за ревизију Процена/Област 
за кцију 

синдиката

Државa ДА       НЕ

Обука  Да ли држава заједно са организацијама 
радника и послодаваца развија политике за 
стручну обуку и усмеравање?

       

Услови рада и живота 
Зараде, надокнаде и 
услови

 Да ли је држава усвојила мере да осигура 
корист за групе са мањим приходима и 
за мање развије области од активности 
мултинационалних предузећа?

       

Минималне године 
старости за ступање 
у радни однос

 Да ли је држава предузела кораке да забрани и 
укине дечји рад?

       

Безбедност и 
здравље на раду

 Да ли држава предузима кораке да 
примени међународне радне стандарде на 
мултинационална и национална предузећа 
да би се одржавали адекватни стандарди 
безбедности?

       

Индустријски односи 
Слобода 
удруживања и право 
на организовање

 Да ли држава дозвољава мултинационалним 
предузећима да се придружују међународним/
националним удружењима?

 Да ли држава дозвољава свим радницима било 
ког предузећа да се придруже синдикату по 
сопственом избору?

 Да ли држава дозвољава улазак у земљу 
представницима синдиката због консултација?

 Да ли држава обезбеђује да било који 
посебни подстицаји ради привлачења 
страних инвестиција не укључују било какво 
ограничавање права радника на удруживање, 
колективно преговарање или организовање?

       

       

       

       

Колективно 
преговарање

 Да ли држава тражи информације од предузећа 
везано за њихова пословања?

 Да ли држава даје синдикатима, на њихов 
захтев, информације добијене од организација?

       

       

Решавање жалби  Да ли држава помаже у успостављању 
механизама за спречавање и решавање 
индустријски спорови?
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Област за акцијy Питање за ревизију Процена/Област 
за кцију 

синдиката

Предузећа ДА       НЕ

Опште политике  Да ли предузеће поштује националне законе и 
прописе?

 Да ли предузеће узима у обзир локалне праксе?
 Да ли предузеће поштује међународне стандарде 

који се тичу људских и радних права?
 Да ли се предузеће консултује да би осигурало 

да је његово пословање у складу са националним 
политикама, развојним приоритетима, 
социјалним циљевима и стуктурама државе?

       

       
       

       

Запосленост 
Промоција 
запослености

 Да ли предузеће настоји да повећа могућности 
и стандарде запошљавања?

 Да ли предузеће даје приоритет запошљавању, 
професионалном усавршавању, промоцији и 
унапређењу држављања државе домаћина?

 Да ли предузеће користи технологије које 
доводе до отварања нових радних места?

 Да ли се предузеће повезује са локалним 
предузећима да би користило локално учешће, 
локалну обраду и локалну производњу?

       

       

       

       

Једнаке могућности 
и третман

 Да ли су квалификације, стручно знање и 
искуство основа за ангажовање, размештај, 
обуку и напредовање запослених?

       

Сигурност 
запослености

 Да ли се предузеће бави активним планирањем 
радне снаге?

 Да ли предузеће поштује обавезе које се 
тичу стабилности запошљавања и социјалне 
сигурности?

 Да ли предузеће избегава произволљне отказе?
 Да ли предузеће даје синдикатима разложна 

обавештења о могућим променама у свом 
пословању?

 Да ли предузеће разматра мере да ублажи 
негативне последице промена у свом пословању?

 Да ли се предузеће консултује са владом и 
организацијама радника у вези промена у 
пословању?
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Област за акцијy Питање за ревизију Процена/Област 
за кцију 

синдиката

Предузећа ДА       НЕ

Обука  Да ли предузеће пружа обуку за све нивое 
запослених?

 Да ли предузеће пружа обуку повезану са 
развојним потребама државе?

 Да ли предузеће учествује у програмима 
осмишљеним да подстакну стицање и развој 
стручног знања? 

 Да ли предузеће пружа шансу локалном 
менаџменту да прошири своје искуство?

       

       

       

       

Услови рада и 
живота 
Зараде, надокнаде и 
услови

 Да ли предузеће нуди зараде, надокнаде и 
услове који се могу поредити, односно који нису 
мање повољни од услова које нуде локални 
послодавци слични по величини и средствима?

 Где не постоје слични послодавци да ли предузеће 
даје најбоље могуће зараде, надокнаде и услове 
запослености адекватне да задовоље макар 
основне потребе радника и њихових породица?

       

       

Минималне године 
старости за ступање 
у радни однос

 Да ли предузеће поштује минималне године 
старости за ступање у радни однос?

 Да ли се предузеће обавезало на укидање 
најгорих облика дечјег рада?

 Да ли предузеће истражује постојање дечјег 
рада у свом глобалном ланцу снабдевања?

       

       

       

Безбедност и 
здравље на раду

 Да ли предузећа одржавају највише стандарде 
безбедности и здравља на раду?

 Да ли предузеће истражује узроке опасности по 
безбедност и здравље у индустрији и утиче на 
неопходна побољшања?

 Да ли предузеће обавештава владу и синдикате 
о свим посебним опасностима и одговарајућим 
мерама заштите, повезаним са новим 
производима и процесима?  

 Да ли предузеће даје информације о доброј 
пракси која је примећена у другим државама?

 Да ли предузеће у потпуности сарађује са 
властима надлежним за безбедност и здравље и 
представницима радника и њиховим организацијама?
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Област за акцијy Питање за ревизију Процена/Област 
за кцију 

синдиката

Предузећа ДА       НЕ

Индустријски односи  Да ли се предузеће придржава индустријских 
односа који нису мање повољни од оних којих 
се придржавају слични послодавци?

       

Слобода 
удруживања и право 
на организовање

 Да ли радници имају слободу да формирају или 
се придруже синдикату по сопственом избору?

 Да ли постоје било какве казне или 
дискриминација према радницима због 
њиховог чланства у синдикату?

 Да ли предузеће дозвољава представницима 
радника да се међусобно консултују?

       

       

       

Колективно 
преговарање

 Да ли предузеће прихвата право радника 
да колективно преговарају и да ли пружа 
капацитете и информације потребне за 
смислено преговарање?

 Да ли предузеће признаје представнике 
радника изабране за колективно преговарање?

 Да ли колективни уговори укључују одредбе за 
решавање спорова насталих због тумачења и 
примене тих уговора?

 Да ли предузеће на било који начин прети да 
ће преместити целу или део пословне јединице 
да би утицало на преговоре или ометало право 
на организовање?

 Да ли предузеће повољно одговара на захтеве 
владе за релевантним информацијама о свом 
пословању?

       

       

       

       

       

Консултације, жалбе 
и решавање спорова

 Да ли предузеће има системе који доводе 
до редовних консултација са радницима и 
њиховим представницима о питањима од 
заједничког интереса?

 Да ли радници могу да подносе жалбе, а да 
притом не трпе било какву штету?

 Да ли се предузеће удружило са синдикатима 
да заједнички оснују механизам добровољног 
мирења због помоћи у спречавању и решавању 
индустријских спорова?
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Инструменти за акцију: Међународни радни стандарди 

Списак инструмената који се односе на Декларацију о мултинационалним 
предузећима 

(Проверити тренутну ратификацију, примену, коришћење принципа у преговарању о споразумума)

КОНВЕНЦИЈЕ

Бр. 29  о принудном раду, 1930

Бр. 87  о слободи удруживања и заштити права на организовање, 1948

Бр. 98  о праву на организовање и колективно преговарање, 1949

Бр. 100  о једнакости плата за мушкарце и жене за рад једнаке вредности, 1951

Бр. 105  о укидању принудног рада, 1957

Бр. 110  о условима запошљавања радника на плантажи, 1958

Бр. 111  која се односи на дискриминацију (запошљавање и занимање), 1958

Бр. 115  о заштити радника од јонизирајућих зрачења, 1960

Бр. 119  о заштити машина, 1963

Бр. 122  о политици запошљавања, 1964

Бр. 130  о медицинској нези и надокнадама за боловање, 1969

Бр. 135  о заштити и олакшицама које се пружају представницима радника у предузећу, 1971

Бр. 136  о заштити од опасности тровања бензолом, 1971

Бр. 138  о минималним годинама за запошљавање, 1973

Бр. 139  о спречавању и контроли професионалних ризика узрокованих канцерогеним  
супстанцама и агенсима, 1974

Бр. 142  о професионалној орјентацији и стручном оспособљавању у развоју људских ресурса, 
1975
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Бр. 182  о забрани и хитној акцији за укидање најгорих облика дечијег рада, 1999

Бр. 148  о заштити радника од професионалних ризика у радној околини, узрокованих  
загађењем зрака, буком и вибрацијама, 1977

Бр. 154  о промоцији колективног преговарања, 1981

Бр. 155  о безбедности и здрављу на раду и радном окружењу, 1981

Бр. 156  о једнаким могућностима и једнаком третману за раднике и раднице: радници са 
породичним обавезама, 1981

Бр. 158  о престанку радног односа на иницијативу послодавца, 1982

Бр. 161  о службама медицине рада, 1985

Бр. 162  о безбедности приликом коришћења азбеста, 1986

Бр. 167  о безбедности и здрављу у грађевинарству, 1988

Бр. 168  о промоцији запошљавања и заштити од незапослености, 1988

Бр. 170  о безбедном коришћењу хемикалија на раду, 1990

Бр. 173  о праву радника на заштиту њихових потраживања у случају несолвентности 
њиховог послодавца, 1992

Бр. 174  о превенцији великих индустријских незгода, 1993

Бр. 176  о безбедности и здрављу у рудницима, 1995

Бр. 184  о безбедности и здрављу у пољопривреди, 2001

ПРЕПОРУКЕ

Бр. 35  о индиректном принуђавању на рад, 1930

Бр. 69  о медицинској нези, 1944

Бр. 90  о једнакости плата за мушкарце и жене за рад једнаке вредности, 1951

Бр. 92  о добровољном мирењу и арбитражи, 1951

Бр. 94  о консултацијама и сарадњи између послодавца и радника у предузећу, 1952
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Бр. 110  о условима запошљавања радника на плантажи, 1958

Бр. 111  која се односи на дискриминацију (запошљавање и занимање), 1958

Бр. 114  о заштити радника од јонизирајућих зрачења, 1960

Бр. 115  о домаћинствима радника, 1961

Бр. 116  о смањењу радних сати, 1962

Бр. 118  о заштити машина, 1963

Бр. 119  о прекиду радног односа на иницијативу послодавца, 1963

Бр. 122  о политици запошљавања, 1964

Бр. 129  о комуникацији између управе и радника у предузећу,1967 

Бр. 130  у вези са испитивањем жалби у оквиру предузећа у циљу њиховог решавања, 1967

Бр. 134  о медицинској нези и надокнадама за боловање, 1969

Бр. 144  о заштити од опасности тровања бензолом, 197л

Бр. 146  о минималним годинама за запошљавање, 1973

Бр. 147  о спречавању и контроли професионалних ризика узрокованих канцерогеним 
супстанцама и агенсима, 1974

Бр. 169  о политици запошљавања, 1984

Бр. 189  о општим условима за подстицање отварања нових радних места у малим и  
средњим предузећима, 1998

Бр. 190  о забрани и хитној акцији за укидање најгорих облика дечијег рада, 1999

Бр. 194  о Листи професионалних болести, признавању и праћењу повреда на раду и 
професионалних болести, 2002

Бр. 195  о развоју људских ресурса: образовање, обука и доживотно учење, 2004

Бр. 156  о заштити радника од професионалних ризика у радној околини, узрокованих 
загађењем зрака, буком и вибрацијама, 1977

Бр. 163  о промоцији колективног преговарања, 1981
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Бр. 164  о безбедности и здрављу на раду и радном окружењу, 1981

Бр. 165  о једнаким могућностима и једнаком третману за раднике и раднице: радници са 
породичним обавезама, 1981

Бр. 166  о престанку радног односа на иницијативу послодавца, 1982

Бр. 171  о службама медицине рада, 1985

Бр. 172  о безбедности приликом коришћења азбеста, 1986

Бр. 175  о безбедности и здрављу у грађевинарству, 1988

Бр. 176  о промоцији запошљавања и заштити од незапослености, 1988

Бр. 177  о безбедном коришћењу хемикалија на раду, 1990

Бр. 180  о праву радника на заштиту њихових потраживања у случају несолвентности 
њиховог послодавца, 1992

Бр. 181  о превенцији великих индустријских незгода, 1993

Бр. 183  о безбедности и здрављу у рудницима, 1995

Бр. 192  о безбедности и здрављу у пољопривреди, 2001
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Бројни други инструменти Међународне организације рада су признати од стране Управног тела 
МОР као релевантни у контексту кризе. Група радника и Биро за радничке активности сматрају 
да је ратификација и примена обухваћених стандарда, као и комплетна промоција других 
инструмената, у складу са циљевима Декларације о мултинационалним предузећима и да они 
треба да буду укључени у будуће ревизије: 

К. 81  Конвенција о инспекцији рада, 1947

К. 129  Конвенција о инспекцији рада (пољопривреда), 1969

К. 144  Конвенција о трипартитним консултацијама, 1976

К. 94  Конвенција о радним клаузулама (јавни уговори), 1949

К. 95  Конвенција о заштити зарада, 1949

К. 97  Конвенција о миграцији због запослења (ревидирана), 1949

К. 102  Конвенција о социјалној сигурности, 1952

К. 131  Конвенција о минималним зарадама, 1970

К. 143  Конвенција о радницима мигрантима (додатне одредбе), 1975

К. 175  Конвенција о раду на одређено време, 1994

К. 177  Конвенција о раду од куће, 1996

К. 183  Конвенција о заштити материнства, 2000

П. 113  Препорука о консултацијама (на индустријском и националном нивоу), 1960

 Конвенција о раду помораца, 2006

П. 198  Препорука о радном односу, 2006

К. 187  Конвенција о промотивном оквиру за безбедност и здравље на раду, 2006

К. 188  Конвенција о раду у сектору рибарства, 2007

П. 200  Препорука о ХИВ и АИДС, 2010

Декларација о социјалној правди Декларација  o социјалној правди за 
     поштену глобализацију, 2008 

 Глобални пакт о запошљавању, 2009.
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њеној 232. седници (Женева, март 1986. године)  ................................................................................  17
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УВОД

Шездесетих и седамдесетих година 20. века, активности мултинационалних предузећа су 
изазивале интензивне дискусије које су резултирале израдом међународних инструмената за 
регулисање њихових поступака и дефинисање услова њиховог односа са државама домаћинима, 
поготово у земљама у развоју. Питања која су у вези са радом и питања социјалне политике била 
су међу оним проблемима до којих су активности мултинационалних предузећа довеле. Потрага 
Међународне организације рада за међународним смерницама у сфери њене надлежности довела 
је 1977. године до усвајања Трипартитне декларације о принципима у вези са мултинационалним 
предузећима и социјалном политиком  од стране Управног тела МОР. 

Принципи наведени у овом универзалном инструменту нуде смернице мултинационалним 
предузећима, владама и организацијама послодаваца и радника у областима као што су 
запошљавање, обука, услови рада и живота и индустријски односи. Њене одредбе су ојачане 
неким међународним, радним Конвенцијама и Препорукама које социјални партнери треба да 
имају на уму и примењују у највећем могућем обиму. Усвајање Декларације МОР о основним 
принципима и правима на радном месту, као и њеног Наставка 1998. године, нагласила је значај 
основних Конвенција у остваривању циљева МОР, а самим тим, Декларација о принципима у вези 
са мултинационалним предузећима и социјалном политиком узима у обзир циљеве Декларације 
из 1998. године.   

Данас, истакнута улога мултинационалних предузећа у процесу социјалне и економске 
глобализације чини примену принципа Декларације о мултинационалним предузећима подједнако 
правовременом и неопходном као што је била и у време усвајања принципа. Што се напори да 
се привуку и повећају директне стране инвестиције повећавају широм многих делова света, 
заинтересоване стране добијају нову шансу да користе принципе Декларације као смернице за 
унапређење позитивних социјалних и радних резултата пословања мултинационалних предузећа. 

Спроводе се периодична истраживања да би се пратило дејство Декларације на 
мултинационална предузећа, владе, и организације послодаваца и радника. Преглед и анализе 
добијених одговора дају се Управном телу МОР на дискусију. Ова документа, као и остале 
информације и публикације које се тичу мултинационалних предузећа и социјалне политике, 
доступни су на хттп://www.ило.орг.

У случају неслагања око примене Декларације, актери, користећи процедуру покренуту 1981. 
године, могу да поднесу захтев Међународној организацији рада за тумачење значења њених 
одредби. Текст ове процедуре је приложен за додатне информације. Помоћ и саветовање у вези са 
подношењем захтева за тумачењем може се добити од Међународне канцеларије рада. 

Овај инструмент пружа смернице социјалне политике у осетљивој и веома сложеној области 
активности. Ако се сви заинтересовани буду придржавали Декларације то би допринело клими 
погоднијој за економски раст и социјални развој.

iv



39

Међународна организација рада

ТРИПАРТИТНА ДЕКЛАРАЦИЈА О ПРИНЦИПИМА У ВЕЗИ СА 
МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И СОЦИЈАЛНОМ ПОЛИТИКОМ  

(усвојена од стране Управног тела Међународне канцеларије рада на њеној 204. седници 
(Женева, новембар 1977. године) а измењена и допуњена на њеној 279. седници 

 (новембар 2000. године) и 295. седници (март 2006. године))

UУправно тело Међународне канцеларије рада;
Подсећајући да је Међународна организација рада дуги низ година укључена у одређена 

друштвена питања везана за активности мултинационалних предузећа;
Посебно констатујући да су различити индустријски одбори, регионалне конференције и 

Међународна конференција рада од средине шездесетих година 20. века, захтевале од стране  
Управног тела одговарајуће акције у области мултинационалних предузећа и социјалне политике;

Након што су добијене информације о активностима других међународних тела, посебно 
Комисије УН за транснационалне корпорације и Организације за економску сарадњу и развој (ОЕCD);

С обзиром да МОР, са својом јединственом трипартитном структуром, својом надлежношћу и 
својим дугогодишњим искуством у социјалној области, има суштинску улогу у развоју принципа за 
вођење влада, организација послодаваца и радника, и самих мултинационалних предузећа;

Подсећајући да је сазван Тројни састанак стручњака о односу између мултинационалних 
предузећа и социјалне политике 1972. године, који је препоручио програм МОР истраживања 
и студија, и Тројни саветодавни састанак о односу мултинационалних предузећа и социјалне 
политике 1976. године ради разматрања МОР програма истраживања и предлагања одговарајућих 
акција МОР у области друштва и рада;

Имајући у виду расправу о Светској конференцији запошљавања;
Такође је одлучено да се оснује трипартитна група да припреми Нацрт трипартитне 

декларација о принципима који покривају све области интересовања МОР које се односе на 
социјалне аспекте активности мултинационалних предузећа, укључујући и стварање радних места 
у земљама у развоју, све док има у виду препоруке одређене на Тројном саветодавном састанку 
одржаном 1976. године;

Такође је одлучено да се поново сазове Тројни саветодавни састанак да се размотри Нацрт 
декларације о принципима који је припремила трипартитна група;

Размотрен је Извештај и Нацрт декларације о принципима који му је достављен након Тројног 
саветодавног састанка;

Зато одобрава следећу Декларацију која се може назвати Трипартитном декларацијом о 
принципима у вези са мултинационалним предузећима и социјалном политиком, усвојеном 
од стране Управног тела Међународне канцеларије рада, и позива владе држава чланица 
Међународне организације рада, заинтересоване организације послодаваца и радника и 
мултинационална предузећа која послују на њиховим територијама да пошују принципе који су 
садржани у Декларацији.   

1. Мултинационална предузећа играју важну улогу у привреди већине држава и у 
међународним економским односима. То је од значајног интереса за владе као и за послодавце 
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и раднике, односно за њихове организације. Кроз директне међународне инвестиције и друга 
средства, таква предузећа могу донети велику корист својој држави и држави домаћину 
доприносећи ефикаснијем коришћењу капитала, технологије и радне снаге. У оквиру развојних 
политика које одређују владе, они такође могу да значајно допринесу промоцији привредног 
и социјалног благостања; побољшању животних стандарда и задовољењу основних потреба; 
стварању могућности запослења директно и индиректно; и уживању основних људских права, 
укључујући право на удруживање, широм света. Са друге стране, напредак остварен од стране 
мултинационалних предузећа у организовању њиховог пословања ван националног оквира може 
довести до злоупотребе концентрације економске моћи и до сукоба са циљевима националне 
политике и интересима радника. Осим тога, комплексност мултинационалних предузећа и 
потешкоћа да се јасно сагледају њихове различите структуре, пословања и политике, понекад 
забрињавају било у сопственој држави или држави домаћиину, или у обе. 

2. Циљ ове трипартитне Декларације о принципима је да подстакне позитиван допринос који 
мултинационална предузећа могу да дају привредном и социјалном напретку и да смањи и реши 
потешкоће до којих њихово разноврсно пословање може да доведе, узимајући у обзир резолуције 
УН које се залажу за оснивање новог међународног економског поретка, као и даља дешавања у 
Уједињеним Нацијама, на пример, Глобални договор и Миленијумске циљеве развоја.  

3. Овај циљ ће бити допуњен одговарајућим законима и политикама, мерама и акцијама 
усвојеним од стране влада, и сарадњом влада и организација послодаваца и радника свих држава.  

4. Циљеве изнесене у овој Декларацији су поздравиле владе, организације послодаваца и 
радника сопствених држава и држава домаћина и сама мултинационална предузећа.  

5. Намера ових принципа је да усмерава владе, организације послодаваца и радника и 
мултинационална предузећа да предузимају такве мере и акције и усвајају такве социјалне 
политике, укључујући оне засноване на принципима који се налазе у Уставу и релевантним 
Конвенцијама и Препорукама МОР, које би довеле до социјалног напретка.  

6. Да би служила својој сврси ова Декларација не захтева прецизну правну дефиницију 
мултинационалних предузећа; овај параграф је направљен да би олакшао разумевање 
Декларације, а не да би пружио такву дефиницију. Мултинационална предузећа укључују 
предузећа, било да су у државном, мешовитом или приватном власништву, која поседују или 
контролишу производњу, дистрибуцију, услуге или друге садржаје ван држава у којој су основана. 
Степен аутономије ентитета унутар мултинационалних предузећа у њиховом међусобном односу 
доста варира од једног до другог предузећа, зависно од природе веза између таквих ентитета 
и њихове области деловања, а имајући у виду велике разлике по питању облика власништва, 
величине, природе и локације пословања одређеног предузећа. Осим ако није другачије 
наглашено, термин “мултинационално предузеће” се у овој Декларацији користи да означи 
различите ентитете (матично предузеће или локалне ентитете или оба, или организацију као 
целину) према расподели одговорности међу њима, у очекивању да ће сарађивати и пружати 
помоћ једни другима ако је неопходно, да би омогућили поштовање принципа постављених у 
Декларацији.  

7. Ова Декларација утврђује принципе у областима запошљавања, обуке, услова рада и 
живота и индустријских односа који су препоручени владама, организацијама послодаваца и 
радника и мултинационалним предузећима да их се придржавају на добровољној основи; њене 
одредбе не ограничавају нити на други начин утичу на обавезе које проистичу из ратификације 
било које Конвенције МОР.
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ОПШТЕ ПОЛИТИКЕ

8. Све заинтересоване стране у овој Декларацији треба да поштују суверена права држава, 
националне законе и прописе, да узимају у обзир локалне праксе и поштују релевантне 
међународне стандарде. Треба да поштују Универзалну декларацију о људским правима и 
одговарајуће међународне споразуме које је усвојила Генерална скупштина Уједињених Нација, као 
и Устав Међународне организације рада и његове принципе према којима су слобода изражавања 
и удруживања од суштинској значаја за трајан напредак. Оне треба да доприносе реализацији 
Декларације МОР о основним принципима и правима на раду и њеном Наставку усвојеном 1998. 
године. Такође треба и да поштују обавезе које су слободном вољом прихватили, у складу са 
националним законом и прихваћеним међународним обавезама. 

9. Владе држава које још увек нису ратификовале Конвенције бр. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 
122, 138 и 182 се позивају да то учине и да у сваком случају примене, у највећем могућем обиму 
кроз своје националне политике, принципе изражене у њима као и у Препорукама бр 35, 90, 111, 
119, 122, 146, 169, 189 и 190.1 Без обзира на обавезу влада да осигурају поштовање Конвенција 
које су усвојиле, у државама у којима наведене Конвенције и Препоруке нису примењене све 
заинтересоване стране треба да се ослоне на њих за смернице у својим социјалним политикама. 

10. Мултинационална предузећа у потпуности треба да узму у обзир утврђене опште 
политичке циљеве држава у којима послују. Њихове активности треба да буду у складу са 
развојним приоритетима и социјалним циљевима, и структурама државе у којој послују. У том 
смислу, консултације треба да се одржавају између мултинационалних предузећа, владе и, где год 
је то прикладно, заинтересованих организација послодаваца и радника. 

11. Принципи наведени у овој Декларацији немају за циљ увођење или одржавање 
неједнаких третмана за мултинационална и национална предузећа. Они одражавају добру вољу за 
све. Мултинационална и национална предузећа, где год су принципи ове Декларације релевантни 
и за једне и за друге, треба да буду подложни истим очекивањима у погледу њиховог управљања 
уопштено гледано и њихових социјалних пракси посебно гледано.  

12. Владе матичних држава треба да промовишу добру социјалну праксу у складу са овом 
Декларацијом принципа, имајући у виду социјално и радно право, прописе и праксе у државама 
домаћинима као и релевантне међународне стандарде. Владе и матичне државе и државе 
домаћини треба да буду спремне на међусобне консултације, када год се за тим укаже потреба, на 
иницијативу било које од њих.
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1 Конвенција (Бр. 29) о принудном раду; Конвенција  (Бр. 87)  о слободи удруживања и заштити права на организовање; Конвенција  
(Бр. 98) о праву на организовање и колективно преговарање; Конвенција  (Бр. 100) о једнакости плата за мушкарце и жене за 
рад једнаке вредности; Конвенција  (Бр. 105) о укидању принудног рада; Конвенција (Бр. 111) која се односи на дискриминацију 
(запошљавање и занимање); Конвенција  (Бр. 122) о политици запошљавања; Конвенција  (Бр. 138) о минималним годинама за 
запошљавање; Конвенција  (Бр. 182) о забрани и елиминацији најгорих облика дечијег рада; Препорука (Бр. 35) о индиректном 
принуђавању на рад; Препорука (Бр. 90) о једнакости плата за мушкарце и жене за рад једнаке вредности; Препорука (Бр. 111 
која се односи на дискриминацију (запошљавање и занимање); Препорука (Бр. 119) о прекиду радног односа на иницијативу 
послодавца; Препорука (Бр. 122) о политици запошљавања; Препорука (Бр. 146) о минималним годинама за запошљавање; 
Препорука (Бр. 169) о политици запошљавања; Препорука (Бр. 189) о општим условима за подстицање отварања нових радних 
места у малим и средњим предузећима; Препорука (Бр. 190) о забрани и хитној акцији за укидање најгорих облика дечијег рада.
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ЗАПОШЉАВАЊЕ

Промоција запошљавања

13. У циљу подстицања привредног раста и развоја, подизања животног стандарда, 
испуњавања захтева радне снаге и превазилажења незапослености и недовољне запослености, 
владе треба да формулишу и спроводе, као главни циљ, активну политику осмишљену да 
промовише потпуну, продуктивну и слободном вољом изабрану запосленост.2

14. Ово је посебно важно у случају влада држава домаћина у деловима света који су у 
развоју, где су проблеми незапослености и недовољне запослености најозбиљнији. С тим у вези, 
треба имати на уму опште закључке усвојене од стране Трипартитне светске конференције о 
запошљавању, расподели прихода и социјалном напретку, и Међународне поделе рада (Женева, 
јун 1976. године),3 и Опште агенде о запошљавању (Женева, март 2003. године)4.

15. Ставке 13 и 14, стварају оквир унутар кога пажња треба да буде усмерена, и у матичним и 
у државама домаћинима, на утицај мултинационалних предузећа на запосленост. 

16. Мултинационална предузећа, поготово када послују у државама у развоју, треба да настоје 
да повећају запосленост и стандарде, узимајући у обзир политике запошљавања и циљеве влада, 
као и сигурност запошљавања и дугорочни развој предузећа. 

17. Пре почетка пословања, мултинационалних предузећа треба да, када год је то потребно, 
консултују надлежне власти и националне организације послодаваца и радника да би своје 
планове о радној снази у којој год мери је изводљиво одржавали у складу са националним 
политикама социјалног развоја. 

18. Мултинационалних предузећа треба да дају приоритет запошљавању, професионалном 
развоју, промоцији и унапређењу држављана државе домаћина на свим нивоима сарадње, по 
потреби, са представницима радника запослених код њих или организацијама ових радника и 
државним органима. 

19. Мултинационалних предузећа, када инвестирају у државе у развоју, треба да имају у 
виду значај коришћења технологија које ће стварати запосленост и директно и индиректно. 
У мери у којој то дозвољава природа процеса и услови који преовлађују у одређеном сектору, 
мултинационалних предузећа треба да адаптирају технологије потребама и каракертистикама 
држава домаћина. Такође треба, где је то могуће, да учествују у развоју одговарајуће технологије у 
држави домаћину. 

20. Да би унапредили запошљавање у државама домаћинима, у контексту ширења светске 
економије, мултинационална предузећа, где год је то могуће, треба да размотре закључивање 
уговора са националним предузећима за производњу делова и опреме, да користе локалне 
сировине и да прогресивно унапређују локалну прераду сировина. Мултинационална предузећа 
не треба да користе такве аранжмане да би избегли одговорности одређене принципима ове 
Декларације.

4

2 Конвенција (бр. 122) и Препорука (бр. 122) о политици запошљавања; Препорука (бр. 169) о политици запошљавања; и Препорука 
(бр. 189) о општим условима за подстицање отварања нових радних места у малим и средњим предузећима

3 МОР, Светска конференција о запошљавању, Женева, 4-17 Јун 1976.
4 МОР, Општа агенда запошљавања, 2003, МОР, Женева.
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Једнаке могућности и третман

21. Све владе би требале да следе политике осмишљене да промовишу једнаке могућности 
и третман у запошљавању, да би елиминисали било какву дискриминацију на основу расе, боје, 
пола, религије, политичког мишљења, националне припадности или друштвеног порекла.5

22. Мултинационална предузећа кроз своје пословање треба да буду предвођена овим 
општим принципом, без предрасуда по питању мера предвиђених у параграфу 18 или владиних 
политика осмишљених да исправе историјске обрасце дискриминације, и тиме да прошире 
једнаке могућности и третмане у запошљавању.6 Мултинационална предузећа би у складу са 
тим требала да одређују квалификације, способности и искуства потребна за ангажовање, 
распоређивање, обуку и усавршавање њиховог особља на свим нивоима.  

23. Владе не треба никад да захтевају или подстичу мултинационална предузећа да 
дискриминишу по било ком основу поменутом у параграфу 21, а где је то могуће, подстиче  се да 
владе наставе да дају смернице о избегавању дискриминације у запошљавању.

Сигурност радних места

24. Владе треба пажљиво да размотре утицај мултинационалних предузећа на запосленост 
у различитим индустријским секторима. Владе, као и сâма мултинационална предузећа, 
у свим државама треба да предузму одговарајуће мере да се баве утицајима пословања 
мултинационалних предузећа на запосленост и тржиште рада.

25. Мултинационална предузећа подједнако са националним предузећима, кроз активно 
планирање коришћења радне снаге, треба да настоје да обезбеде стабилно запослење за 
своје запослене и да се придржавају слободно уговорених обавеза које се тичу стабилности 
запослености и социјалне сигурности. У погледу флексибилности коју мултинационална предузећа 
могу да имају, требали би да преузму водећу улогу у промовисању сигурности запослења, поготово 
у државама где ће прекид пословања вероватно да нагласи дугорочну незапосленост.   

26. У разматрању промена у пословању (укључујући оне које су резултај спајања, преузимања 
или премештања производње) које би имале велики утицај на запошљавање,  мултинационална 
предузећа треба да дају разумно обавештење о таквим променама надлежним властима и 
представницима радника који су код њих запослени, као и њиховим организацијама, да би се 
последице могле заједнички испитати ради ублажавања, у највећој могућој мери, негативних 
ефеката. Ово је посебно важно у случају затварања правног лица које повлачи са собом колективна 
отпуштања. 

27. Треба узбегавати арбитражне поступке отпуштања.7

28. Владе, у сарадњи са мултинационалним као и националним предузећима, треба да пруже 
неки облик заштите прихода за раднике којима је прекинут радни однос.8

5

5 Конвенција  (бр. 111) и Препорука  (бр. 111) која се односи на дискриминацију (запошљавање и занимање); Конвенција (бр. 100 и 
Препорука  (бр. 90) о једнакости плата за мушкарце и жене за рад једнаке вредности.

6 Погледати следећа два МОР кодекса праксе: ХИВ/АИДС и свет рада, МОР кодекс праксе, 2001, МОР, Женева; Управљање 
инвалидитетом на радном месту. МОР кодекс праксе, 2002, МОР, Женева.

7 Препорука (бр. 119) о прекиду радног односа на иницијативу послодавца.
8 исто као и претходној фусноти.
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ОБУКА

29. Владе, у сарадњи са свим заинтересованим странама, треба да развијају националне 
политике за струковне обуке и усмеравања, блиско повезане са запослењем.9 Ово је оквир унутар 
кога мултинационална предузећа треба да настављају своје политике обуке. 

30. У свом пословању, мултинационална предузећа, где је то могуће, треба да се постарају да 
су одговарајуће обуке омогућене за све нивое њихових запослених у држави домаћину, да испуне 
потребе предузећа као и развојне политике државе. Таква обука треба, у што је могуће већој мери, 
да развије опште корисне способности и да промовише могућности у каријери. Ова одговорност 
треба да се спроведе, где је то могуће, у сарадњи са државним властима, организацијама 
послодаваца и радника и компетентним локалним, националним и међународним институцијама. 

31. Мултинационална предузећа која послују у државама у развоју треба да учествују заједно 
са националним предузећима, у програмима, укључујући и посебне фондове, подстакнути од 
стране влада држава домаћина и уз подршку организација послодаваца и радника. Ови програм 
треба да за циљ имају подстицање формирања и развоја вештина као и пружања стручног 
усмеравања, и треба да их заједно уређују уз помоћ заинтересованих страна које их подржавају.  
Где год је то изводљиво, мултинационална предузећа треба да пружају услуге у виду обученог 
особља које је доступно да помогне у програмима обуке коју организују владе, као део њиховог 
доприноса националном развоју. 

32. Мултинационална предузећа, у сарадњи са владама и у складу са делотворним 
пословањем предузећа треба да пружи могућности унутар предузећа као целине, да се прошире 
искуства локалног менаџмента у одговарајућим областима попут индустријских односа.

УСЛОВИ РАДА И ЖИВОТА

Зараде, надокнаде и услови рада

33. Зараде, надокнаде и услови рада које нуде мултинационална предузећа, не треба да буду 
мање повољни за раднике од оних које нуде слични послодавци у тој држави. 

34. Када мултинационална предузећа послују у државама у развоју, где слични послодавци 
не постоје, морају да пруже најбоље могуће зараде, надокнаде и услове рада, у оквиру владиних 
политика.10 Оне треба да буду повезане са привредним положајем предузећа, али морају бити 
адекватне макар у довољној мери да задовоље основне потребе радника и њихових породица. 
Када пружају радницима основне садржаје попут смештаја, медицинске неге или хране, ти 
садржаји треба да буду доброг стандарда.11

35. Владе, поготово у државама у развоју, треба да настоје да усвоје одговарајуће мере да 
би осигурали да групе са нижим приходима и мање развијене области имају што је могуће више 
користи од активности мултинационалних предузећа.

6

9 Конвенција (бр. 142) о професионалној орјентацији и стручном оспособљавању у развоју људских ресурса и Препорука (бр. 195) 
o професионалној орјентацији и стручном оспособљавању у развоју људских ресурса: образовање, обука и доживотно учење, 
подсећање на добровољну природу суштине и нивои колективног преговарања.

10 Препорука (бр. 116) о смањењу радних сати.
11 Конвенција (бр. 110) и Препорука (бр. 110) о условима запошљавања радника на плантажи; Препорука (бр. 115) о домаћинствима 

радника; Препорука (бр. 69) о медицинској нези; Конвенција (бр. 130) и Препорука (бр. 134) о медицинској нези и надокнадама за 
боловање.
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Минималне године старости за ступање у радни однос 

36. Мултинационална предузећа као и национална предузећа, треба да поштују минималне 
године старости за запошљавање или рад да би осигурале делотворно укидање дечјег рада и 
треба да предузму хитне и делотворне мере у оквиру сопствене надлежности да осигурају забрану 
и елиминисање најгорих облика дејчег рада.12

Безбедност и здравље

37. Владе треба да осигурају да и мултинационална и национална предузећа пруже 
адекватне стандард безбедности и здравља за своје запослене. Оне владе које још увек нису 
ратификовале Конвенције МОР (Бр. 119) о заштити машина, јонизирајућим зрачењима (бр. 115), 
бензолу (бр. 136) и канцеру насталом у вези са професијом (бр. 139) ипак се подстичу да у највећем 
могућем обиму примене принципе који се наводе у овим Конвенцијама и њиховим сродним 
Препорукама (бр. 118, 114, 144 и 147). Списак професионалних обољења и кодекса праксе и 
водича у тренутној листи публикација МОР о безбедности и здрављу на раду, такође треба да буду 
узети у обзир.13

38. Мултинационална предузећа треба да одржавају највише стандард безбедности и 
здравља на раду, у складу са националним захтевима, имајући на уму њихово релевантно 
искуство унутар предузећа као целине, укључујући савко знање о посебним опасностима. Такође 
треба да учине доступним за представнике радниа у предузећу, и по захтеву, за надлежне 
влати и организације радника и послодаваца у свим државама у којима послују, информације 
о безбедносним и здравственим стандардима који су важни за њихово локално пословање, 
којих се придржавају и у другим државама. Односно, свим заинтересованим странама треба 
да скрену пажњу на било коју посебну опасност и одговарајуће заштитне мере које су у вези са 
новим производима или процедурама. Од њих се, као и од сличних домаћих предузећа очекује да 
играју водећу улогу у истраживању узрока индустријских опасности по безбедност и здравље, и у 
примени добијених побољшања унутар предузећа као целине.  

39. Мултинационална предузећа треба да сарађују у раду међународних организација које су 
повезане са припремом и усвајањем међународних стандарда о безбедности и здрављу. 

40. У складу са националном праксом, мултинационална предузећа у потпуности треба да 
сарађују са властима које су надлежне за безбедност и здравље, представницима радника и 
њиховим организацијама, и основаним организацијама за безбедност и здравље. Где је то могуће, 
питања везана за безбедност и здравље треба да буду укључена у договоре са представницима 
радника и њиховим организацијама.

7

12 Конвенција бр. 138, члан 1; Конвенција бр. 182, члан 1.
13  Препорука (бр.194) о Листи професионалних болести, признавању и праћењу повреда на раду и професионалних болести. МОР 

Конвенције и Препоруке су наведене у Каталогу МОР публикација о безбедности и здрављу на раду, издање 2000, МОР, Женева. 
Такође погледати <http://www. ilo.org/public/english/protection/safework/publicat/index.htm.
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ИНДУСТРИЈСКИ ОДНОСИ

41. Мултинационална предузећа треба да се придржавају стандарда индустријских односа 
који нису мање повољни од оних којих се придржавају послодавци сличних предузећа у одређеној 
држави.

Слобода удруживања и право на организовање

42. Радници запослени у мултинационалним предузећима као и они запослени у 
националним предузећима треба да, без икаквих изузетака, имају право да оснивају и, подређени 
само правилима дотичне организације, да се придружују организацијама које само изаберу без 
претходног одобрења.14 Такође треба да уживају адекватну заштиту од потеза антисиндикалне 
дискриминације у погледу њихове запослености.15

43. Организације које заступају мултинационална предузећа или њихове раднике треба 
да уживају адекватну заштиту од било каквих акција уплитања једни другима или међусобног 
уплитања агената и чланова у њихово оснивање, функционисање или управљање.16

44. Где је то могуће, у локалним околностима, мултинационална предузећа  треба да подрже 
репрезентативне организације послодаваца.  

45. Владе, тамо где већ то не практикују, се позивају да примењују принципе Конвенције 
бр. 87, члан 5, с обзиром на значај, везано за мултинационална предузећа, и да дозволе 
организацијама које представљају таква предузећа или њиховим радницима да се удружују са 
међународним организацијама послодаваца и радника по сопственом избору

46. Ако где владе држава домаћина понуде посебне подстицаје да би привукле стране 
инвестиције, ти подстицаји не треба да укључују никакво ограничење слободе радника да се 
удружују или ограничење права на организовање и колективно преговарање. 

47. Представници радника у мултинационалним предузећима не треба да буду спречавани 
да се састају ради консултација и међусобних размена ставова, под условом да то не шкоди 
функционосању пословања предузећа и уобичајеним процедурама које регулишу односе са 
представницима радника и њиховим организацијама. 

48. Владе не треба да ограничавају улазак представника послодавачких и радничких 
организација који долазе из других држава на позив локалних или националних организација 
због консултација о питањима од заједничког интереса, само на основу тога што је то разлог због 
кога они траже улазак.

Колективно преговарање

49. Радници запослени у мултинационалним предузећима треба да имају право, у складу са 
националним правом и праксом, да имају репрезентативне организације по сопственом избору 
признате у сврху колективног преговарања. 

8

14 Конвенција бр. 87, члан 2.
15 Конвенција бр. 98. члан 1(1).
16 Конвенција бр. 98, члан 2(1).
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50. Где је потребно, треба предузети мере које одговарају националним условима, да се 
подстакне и промовише пун развој и коришћење механизма за добровољно преговарање између 
послодаваца и послодавачких организација и радничких организација, са циљем да се регулишу 
услови и погодности запошљавања помоћу колективних уговора.17

51. Мултинационална предузећа, као и национална предузећа, треба да представницима 
радника обезбеде средства пошто је могуће да ће бити неопходна за помоћ у развоју делотворних 
колективних уговора.18

52. Мултинационална предузећа треба да оспособе прописно овлашћене представнике 
радника који су код њих запослени, у свакој држави у којој послују, да воде преговора са 
представницима менаџмента који су овлашћени да доносе одлуке о питањима о којима се 
преговара.   

53. Мултинационална предузећа, у контексту бона фидес преговарања са представницима 
радника о условима запослења, или док радници остварују своје право на организовање, не треба 
да прете коришћењем могућности да преместе целу или део радне јединице из дотичне државе 
да би непоштено утицали на те преговоре или да би ометали остваривање права на организовање; 
нити би требали да преместе раднике из подружница у страним државама у циљу подривања бона 
фидес преговарања са представницима радника или остваривања права радника да се организују. 

54. Колективни уговори треба да садрже одредбе за решавање спорова који настају због 
њиховог тумачења и примене и за обезбеђивање међусобно поштованих права и обавеза. 

55. Мултинационална предузећа представницима радника треба да пружају информације 
потребне за смислене преговоре са одређеним ентитетом и, где је то у складу са локалним законом 
и праксом, такође да пруже информације којим би им омогућили истинит и фер увид у рад 
ентитета или, где је могуће, у рад предузећа као целине.19

56. Владе треба представницима радника на њихов захтев, где закон и пракса дозвољавају, 
да пруже информације о индустријама у којима предузеће послује, што би помогло у постављању 
објективних критеријума у процесу колективног преговарања. У овом контексту, мултинационална 
као и национална предузећа треба конструктивно да одговоре на захтеве влада за релевантним 
информацијама о њиховом пословању.

Консултације

57. У мултинационалним као и у националним предузећима, системи осмишљени 
заједничким договором између послодаваца и радника и њихових представника треба да 
предвиде, у складу са националним законом и праксом, редовне консултације о питањима од 
заједничког интереса. Такве консултације треба да буду замена за колективно преговарање.20

9

17 Конвенција бр.  98, члан 4.
18 Конвенција (бр. 135) о заштити и олакшицама које се пружају представницима радника у предузећу.
19 Препорука (бр. 129) о комуникацији између послодавца и радника у предузећу.
20 Препорука (бр. 94) о консултацијама и сарадњи између послодавца и радника у предузећу; Препорука (бр. 129) о комуникацији 

између послодавца и радника у предузећу.
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Разматрање жалби

58. Мултинационална као и национална предузећа треба да поштују право својих запослених 
да све њихове жалбе буду обрађене на начин који је у складу са следећим одредбама: сваки 
радник који, иступајући самостално или заједно са другим радницима, сматра да има основа за 
жалбу треба да има право да ту жалбу и поднесе без икакве осуде због подношења те жалбе, и 
да таква жалба буде истражена у складу са одговарајућом процедуром.21 Ово је посебно важно 
када год мултинацинална предузећа послују у државама које се не придржавају принципа из 
Конвенција МОР који се односе на слободу удруживања, права на организовање и колективно 
преговарање, дискриминацију, дечји рад и принудни рад.22

Решавање индустријских спорова

59. Мултинационална као и национална предузећа заједно са представницима и 
организацијама радника запослених код њих, треба да теже да оснују механизам добровољног 
мирења, у складу са националним условима, која може да укључује одредбе о добровољној 
арбитражи, да помаже у превенцији и решавању индустријских спорова између послодаваца и 
радника. Механизам добровољног мирења треба да има једнаку заступљеност послодаваца и 
радника.23

Женева, 28. март 2006. године

10

21 Препорука (бр. 130) у вези са испитивањем жалби у оквиру предузећа у циљу њиховог решавања.
22 Конвенција (Бр. 29) о принудном раду; Конвенција  (Бр. 87)  о слободи удруживања и заштити права на организовање; Конвенција  

(Бр. 98) о праву на организовање и колективно преговарање; Конвенција  (Бр. 100) о једнакости плата за мушкарце и жене за 
рад једнаке вредности; Конвенција  (Бр. 105) о укидању принудног рада; Конвенција (бр. 110) о условима запошљавања радника 
на плантажи; Конвенција (Бр. 111) која се односи на дискриминацију (запошљавање и занимање); Конвенција  (Бр. 138) о 
минималним годинама за запошљавање; Конвенција  (Бр. 182) о забрани и елиминацији најгорих облика дечијег рада; Препорука 
(Бр. 35) о индиректном принуђавању на рад; Препорука (Бр. 90) о једнакости плата за мушкарце и жене за рад једнаке вредности; 
Препорука (Бр. 111) која се односи на дискриминацију (запошљавање и занимање); Препорука (Бр. 146) о минималним годинама 
за запошљавање и Препорука (Бр. 190) о забрани и хитној акцији за укидање најгорих облика дечијег рада.

23 Препорука (бр. 92) о добровољном мирењу и арбитражи.
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АНЕКС

Списак међународних Конвенција и Препорука које су у вези са радом наведен у Трипартитној 
декларацији о принципима у вези са мултинационалним предузећима и социјалном политиком 

(усвојен од стране Управног тела Међународне канцеларије рада на њеној 204. седници 
(Женева, Новембар 1977. године) а измењена и допуњена на њеној 279. седници 

 (Новембар 2000. године) и 295. седници (Март 2006. године))
 

КОНВЕНЦИЈЕ

Бр. 29 о принудном раду, 1930

Бр. 87 о слободи удруживања и заштити права на организовање, 1948

Бр. 98 о праву на организовање и колективно преговарање, 1949

Бр. 100 о једнакости плата за мушкарце и жене за рад једнаке вредности, 1951

Бр. 105 о укидању принудног рада, 1957

Бр. 110 о условима запошљавања радника на плантажи, 1958

Бр. 111 која се односи на дискриминацију (запошљавање и занимање), 1958

Бр. 115 о заштити радника од јонизирајућих зрачења,1960

Бр. 119 о заштити машина, 1963

Бр. 122 о политици запошљавања, 1964

Бр. 130 о медицинској нези и надокнадама за боловање, 1969

Бр. 135 о заштити и олакшицама које се пружају представницима радника у предузећу, 1971

Бр. 136 о заштити од опасности тровања бензолом, 1971

Бр. 138 о минималним годинама за запошљавање, 1973

Бр. 139 о спречавању и контроли професионалних ризика узрокованих канцерогеним 
супстанцама и агенсима, 1974

Бр. 142 о професионалној орјентацији и стручном оспособљавању у развоју људских 
ресурса,1975

Бр. 182 о забрани и хитној акцији за укидање најгорих облика дечијег рада, 1999

11
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ПРЕПОРУКЕ

Бр. 35 о индиректном принуђавању на рад, 1930

Бр. 69 о медицинској нези, 1944

Бр. 90 о једнакости плата за мушкарце и жене за рад једнаке вредности, 1951

Бр. 92 о добровољном мирењу и арбитражи, 1951

Бр. 94 о консултацијама и сарадњи између послодавца и радника у предузећу, 1952

Бр. 110 о условима запошљавања радника на плантажи, 1958

Бр. 111 која се односи на дискриминацију (запошљавање и занимање), 1958

Бр. 114 о заштити радника од јонизирајућих зрачења,1960

Бр. 115 о домаћинствима радника, 1961

Бр. 116 о смањењу радних сати, 1962

Бр. 118 о заштити машина, 1963

Бр. 119 о прекиду радног односа на иницијативу послодавца, 1963

Бр. 122 о политици запошљавања, 1964

Бр. 129 о комуникацији између послодавца и радника у предузећу, 1967

Бр. 130 у вези са испитивањем жалби у оквиру предузећа у циљу њиховог решавања, 1967

Бр. 134 о медицинској нези и надокнадама за боловање, 1969

Бр. 144 о заштити од опасности тровања бензолом, 1971

Бр. 146 о минималним годинама за запошљавање, 1973

Бр. 147 о спречавању и контроли професионалних ризика узрокованих канцерогеним 
супстанцама и агенсима, 1974

Бр. 169 о политици запошљавања, 1984

Бр. 189 о општим условима за подстицање отварања нових радних места у малим и средњим 
предузећима, 1998

Бр. 190 о забрани и хитној акцији за укидање најгорих облика дечијег рада, 1999

Бр. 194 о Листи професионалних болести, признавању и праћењу повреда на раду и 
професионалних болести, 2002

Бр. 195 о развоју људских ресурса: образовање, обука и доживотно учење, 2004

12
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ДОДАТАК I

Списак међународних Конвенција и Препорука које су у вези са радом усвојених од 1977. 
године које садрже одредбе значајне за Трипартитну декларацију о принципима у вези са 

мултинационалним предузећима и социјалном политиком 

усвојен од стране Управног тела Међународне канцеларије рада на њеној238. седници 
(Женева, новембар 1987. године) а измењена и допуњена на њеној 264. седници 

 (Женева, новембар 1995. године), 279. седници (Женева, новембар 2000. године) и 295. седници 
(Женева,март 2006. године))

 

Бројне међународне конвенције и препоруке о раду који садрже одредбе важне за 
Декларацију се помињу у фуснотама у Декларацији, као и у анексу.  Ове фусноте не утичу на 
значење одредби Декларације на које се односе. Требале би да се посматрају као референце 
за релевантне инструменте које је усвојила Међународна организација рада у одговарајућим 
областима, које су помогле да се обликују одредбе Декларације.  

Од 16. новембра 1977. године када је Управно тело усвојило Декларацију, усвојене су нове 
конвенције и препоруке од стране Међнародне конференције рада. Текст испод је косолидован 
списак Конвенција и Препорука усвојених од 1977. године (укључујући и оне усвојене у јуну 1977. 
године), а које садрже одредбе значајне за Декларацију. Попут фусноти које су се налазиле у 
Декларацији у време њеног усвајања, нове референце не утичу на значење одредби Декларације. 

У складу са волонтерском природом Декларације, све њене одредбе, било да су изведене 
из Конвенција и Препорука МОР или из других извора, су препоручљиве, осим наравно одредбе у 
Конвенцијама које су обавезујуће за државе чланице које су их ратификовале. 

13
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Списак Конвенција и Препорука усвојених од 1977. године (укључујући и ту годину)
које садрже одредбе значајне за Декларацију  

КОНВЕНЦИЈЕ

 Број и наслов Конвенције и Препоруке Параграфи декларације 
 за коју је
 инструмент релевантан 

Бр. 148 о заштити радника од професионалних ризика у радној околини, узрокованих 
загађењем зрака, буком и вибрацијама, 1977 37

Бр. 154 о промоцији колективног преговарања, 1981 9, 50

Бр. 155 о безбедности и здрављу на раду и радном окружењу, 1981 37

Бр. 156 о једнаким могућностима и једнаком третману за раднике и раднице: 
радници са породичним обавезама, 1981 21

Бр. 158 о престанку радног односа на иницијативу послодавца, 1982 9, 26, 27, 28

Бр. 161 о службама медицине рада, 1985 37

Бр. 162 о безбедности приликом коришћења азбеста,1986 37

Бр. 167 о безбедности и здрављу у грађевинарству, 1988 37

Бр. 168 о промоцији запошљавања и заштити од незапослености, 1988 13

Бр. 170 о безбедном коришћењу хемикалија на раду, 1990 37

Бр. 173 о праву радника на заштиту њихових потраживања у случају несолвентности 
њиховог послодавца, 1992 28

Бр. 174 о превенцији великих индустријских незгода,1993 37

Бр. 176 о безбедности и здрављу у рудницима, 1995 37

Бр. 184 о безбедности и здрављу у пољопривреди, 2001 37

14
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ПРЕПОРУКЕ

 Број и наслов Конвенције и Препоруке Параграфи декларације 
 за коју је
 инструмент релевантан 

Бр. 156  о заштити радника од професионалних ризика у радној околини, узрокованих 
загађењем зрака, буком и вибрацијама, 1977 37

Бр. 163  о промоцији колективног преговарања, 1981 52, 55, 56

Бр. 164  о безбедности и здрављу на раду и радном окружењу, 1981 37

Бр. 165  о једнаким могућностима и једнаком третману за раднике и раднице: 
радници са породичним обавезама, 1981 21

Бр. 166  о престанку радног односа на иницијативу послодавца, 1982 9, 26, 27, 28

Бр. 171  о службама медицине рада, 1985 37

Бр. 172  о безбедности приликом коришћења азбеста, 1986 37

Бр. 175  о безбедности и здрављу у грађевинарству, 1988 37

Бр. 176  о промоцији запошљавања и заштити од незапослености, 1988 13

Бр. 177 о безбедном коришћењу хемикалија на раду, 1990 37

Бр. 180  о праву радника на заштиту њихових потраживања у случају несолвентности 
њиховог послодавца, 1992  28

Бр. 181  о превенцији великих индустријских незгода, 1993 37

Бр. 183  о безбедности и здрављу у рудницима, 1995 37

Бр. 192  о безбедности и здрављу у пољопривреди, 2001 37
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ДОДАТАК II

(усвојен од стране Управног тела Међународне канцеларије рада 
на њеној 277. седници 

(Женева, март 2000. године))

Међународна конференција рада усвојила у јуну 1998. године Декларацију Међународне 
организације рада о основним принципима и правима на раду. Овим усвајањем, Чланови су 
обновили своју обавезу да поштују, промовишу и остварују следеће основне принципе и права на 
раду, и то: (а) слободу удруживања и делотворно признавање права на колективно преговарање, 
(б) укидање свих облика принудног или обавезног рада, (ц) делотворно укидање дечијег рада, и 
(г) укидање дискриминације у погледу запошљавања и занимања.

Декларација Међународне организације рада о основним принципима и правима на раду се 
примењује на све Чланове.

Ипак, допринос мултинационалних предузећа њеној примени може да буде важан елемент 
у остваривању њених циљева. У том контексту, тумачење и примена Трипартитна декларација 
о принципима у вези са мултинационалним предузећима и социјалном политиком треба да у 
потпуности узму у обзир циљеве Декларације МОР о основним принципима и правима на раду. 
Ова референца не утиче на било који начин на добровољни карактер или значење одредби 
Трипартитне декларације о принципима у вези са мултинационалним предузећима и социјалном 
политиком.

16
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ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗМАТРАЊЕ СПОРОВА КОЈИ СЕ ТИЧУ ПРИМЕНЕ 
ТРИПАРТИТНЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ПРИНЦИПИМА У ВЕЗИ СА 

МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И СОЦИЈАЛНОМ ПОЛИТИКОМ 
ПОМОЋУ ТУМАЧЕЊА ЊЕНИХ ОДРЕДБИ  

(усвојена од стране Управног тела Међународне канцеларије рада на њеној 232. седници 
(Женева, март 1986. године)*)

1. Сврха процедуре је да протумачи одредбе Декларације када је потребно да се реше 
неслагања око њиховог значење настало на основу стварне ситуације између страна којима је 
Декларација препоручена,

2. Процедура ни на који начин не треба да копира или да се супротставља постојећим 
националним или процедурама МОР. Дакле, не може се користити:

(а) у вези са националним законом и праксом;
(б) у вези са међународним Конвенцијама и Препорукама о раду;
(ц) у вези са питањима која потпадају под поступак слободе удруживања.
То значи да питања у вези националног закона и праксе треба да се разматрају кроз 

одговарајуће националне механизме; питања која се тичу међународних Конвенција и Препорука 
о раду треба да се разматрају кроз различите процедуре предвиђене у члановима 19, 22, 24 и 26 
Устава МОР, или путем државних захтева упућених Канцеларији на неформално тумачење; а да се 
питања која се тичу слободе удруживања разматрају кроз посебне процедуре МОР примењиве за 
ту област. 

3. Када Међународна канцеларија рада добије захтев за тумачење Декларације, Канцеларија 
ће потврдити пријем и инети захтев пред Службенике Одбора за мултинационална предузећа. 
Канцеларија ће обавестити владу и заинтересоване централне организације послодаваца и 
радника о сваком захтеву за тумачењем који добију директно од неке организације под ставкама 5 
(б) и (ц).

4. Службеници Одбора за мултинационална предузећа ће након консултација у групама 
једногласно одлучити да ли је захтев прихватљив за процедуре. Ако не могу да се договоре, захтев 
се предајуе пуном Одбору на одлуку.   

5. Захтев за тумачење се може послати Канцеларији:
(а) као одредба од стране владе државе чланице која делује или на сопствену иницијативу 

или на захтев националних организација послодаваца и радника;
(б) од стране националних организација послодаваца и радника, који су репрезентативни 

на националном и/или секторском нивоу, под условом из ставке 6. Такви захтеви треба да буду 
послати уобичајено кроз централне организације дотичне државе;

(ц) од стране међународних организација послодаваца и радника у име репрезентативне 
националне подружнице.

17

* Званични гласник (Женева. МОР), 1986, Том LXIX. Серија А. бр. 3, стр. 196-197 (да замени Део IВ Процедура усвојених од стране 
Управног тела на његовој 214. седници (новембар 1980. године)). Видети Званични гласник, 1981, Том LXIV, Серија А, бр. 1, стр. 89-90.
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6. У случају 5 (б) и (ц), захтеви се могу поднети ако се покаже:
(а) да је дотична влада одбила да поднесе захтев Канцеларији; или
(б) да су прошла три месеца од када се организација обратила влади, без изјаве о намери 

владе. 
7. У случају прихватљивих захтева Канцеларија ће припремити нацрт одговора у консултацији 

са Службеницима Одбора за мултинационална предузећа. Биће коришћени сви одговарајући 
извори информација, укључујући изворе владе, послодаваца и радника у дотичној држави. 
Службеници могу да траже од Канцеларије да назначе период у оквиру ког ће бити дата 
информација.

8. Нацрт одговора на примљен захтев биће размотрен и одобрен од стране Одбора о 
мултинационалним предузећима пре подношења Управном телу на одобрење. 

9. Након што је одговор одобрен од стране Управног тела, исти ће бити прослеђен 
заинтересованим актерима и објављен у Службеном гласнику Међународне канцеларије рада.  

18
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Ресурси

Где можете добити додатну помоћ

МОР – Служба за информације

Међународна организација рада (МОР) има службу чији је главни задатак да помогне приликом 
изједначавања пословања предузећа са радним стандардима – МОР служба за информисање.

Служба за информисање ће одговорити на захтеве за савете у вези одређених питања; даће 
одговоре на најчешће постављана питања, и дозволиће приступ широком обиму истраживања, 
литературе и публикација.  

Служба за информисање вам такође може помоћи при приступању МОР техничкој експертизи ако 
вам је потребна помоћ у примени радних стандарда. 

Представници влада, организација радника и послодаваца и сâма предузећа се охрабрују да 
користе услуге службе за информисање.  

За помоћ:

 И-мејл:  assistance@ilo.org

 Телефон: +41.22.799.6264

 Факс: +41.22.799.6354

 Адреса: Helpdesk Manager
  International Labour Offi  ce
  4, route des Morillons
  1211 Geneva 22, Switzerland

 Интернет: www.ilo.org/empent
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Биро за радничке активности (ACTRAV)

Као главна спона између Међународне канцеларије рада и радника, Биро за радничке активности 
(ACTRAV) координира свим активностима Међународне канцеларије рада везаним за раднике и 
њихове организације, и у централи и на терену. 

Мисија Бироа за радничке активности је да одржава блиске релације са кретањима синдиката 
кроз различите државе света, да пружи подршку Међународне канцеларије рада синдикатима 
у настојању да ојачају свој утицај путем промовисања активности које бране и унапређују права 
радника.  

Захваљујући блиским везама Бироа за радничке активности са синдикалним организацијама 
широм света, њеним присуством на терену у разним регионима и њеним активностима везаним 
за обуку, Биро за радничке активности је у центру велике мреже информација о кретањима 
синдиката. Те информације су доступне Међународној канцеларији рада и њеним конституентима, 
као и јавности кроз медије, универзитете и НВО.  

Било да се ради о индустријским незгодама, хапшењу синдикалаца, питањима везаним за 
закон о раду и тд., Биро за радничке активности ће моћи да вас повеже са особама које су 
најкомпетентније за та питања и које ће моћи да вам помогну.  

 И-мејл:   actrav@ilo.org
 Факс:  +41 22 799 6570
 Интернет:  www.ilo.org/actrav


