
Конвенции на Меѓународната организација на трудот кои ги има 

ратификувано Република Македонија:  

 

1.    Конвенција бр.2 за невработеност, 1919 , ратификувана 17.11.1991  

2. Конвеција бр.3 за заштита на мајчинството, 1919, ратификувана 17.11.1991  

3. Конвенција бр.8 за надомест во случај на невработеност (при уништување на 

бродот), 1920, ратификувана 17.11.1991  

4. Конвенција бр. 9 за вработувања во морепловството, 1920, ратификувана 

17.11.1991  

5. Конвенција бр.11 за правото на здружување ( во земјоделството), 1921, 

ратификувана 17.11.1991  

6. Конвенција бр.12 за надомест на работниците ( во земјоделството),1921, 

ратификувана 17.11.1991  

7. Конвенција бр. 13 за белото олово ( боење), 1921, ратификувана 17.11.1991  

8. Конвенција бр. 14 за неделен одмор (во индустријата), 1921, ратификувана 

17.11.1991  

9. Конвенција бр. 16 за медицинско испитување на младите лица ( вработени во 

морепловство) , ратификувана 17.11.1991  

10. Конвенција бр.17 за надоместок на работниците ( повреди при работа), 1925, 

ратификувана 17.11.1991  

11. Конвенција бр.18 за надоместок на работниците ( заболување на работно место), 

1925, ратификувана 17.11.1991  

12. Конвенција бр.19 за еднаков третман ( надоместок во случај на несреќи), 1925, 

ратификувана 17.11.1991  

13. Конвенција бр.22 за одредби при договорање со морепловците, 1926, 

ратификувана 17.11.1991  

14. Конвенција бр.23 за репатрација на морепловците, 1926, ратификувана 

17.11.1991  

15. Конвенција бр.24 за осигурување во случај на болест (во индустријата),1927, 

ратификувана 17.11.1991  

16. Конвенција бр.25 за осигурување во случај на болест (во земјоделството), 1927, 

ратификувана 17.11.1991  

17. Конвенција бр.27 за означување на тежина ( пакети транспортирани со 

бродови), 1929, ратификувана 17.11.1991  

18. Конвенција бр.29 за принудната работа, 1930, ратификувана 17.11.1991  

19. Конвенција бр. 32 (ревидирана) за заштита од несреќи (на работници на 

доковите), 1932, ратификувана 17.11.1991  

20. Конвенција бр.45 за подземна работа (на жени), 1935, ратификувана 17.11.1991  

21. Конвенција бр.48 за одржување на пензиските права на мигрантите, 1935, 

ратификувана 17.11.1991  

22. Конвенција бр.53 за сертификати за компетентност на офицерите, 1936, 

ратификувана 17.11.1991  

23. Конвенција бр.56 за осигурување во случај на болест ( во морепловството), 

1936, ратификувана 17.11.1991  

24. Конвенција бр.69 за издавање сертификати за готвачи на брод, 1946, 

ратификувана 17.11.1991  

25. Конвенција бр.73 за медицинско испитување (на тие кои работат на море), 1946, 

ратификувана 17.11.1991  

26. Конвенција бр.74 за сертификати за оспособени морнари, 1946, ратификувана 

17.11.1991  

27. Конвенција бр.80 за ревизија на завршните одредби, 1946, ратификувана 

17.11.1991  

28. Конвенција бр.81 за трудова инспекција, 1947, ратификувана 17.11.1991  

29. Конвенција бр.87 за слобода на здружување и заштита на правото на 

организирање, 1948, ратификувана 17.11.1991  



30. Конвенција бр.88 за службата за вработување, 1948, ратификувана 17.11.1991  

31. Конвенција бр.89 ( ревидирана) за ноќна работа (на жени), 1948, ратификувана 

17.11.1991  

32. Конвенција бр.90 ( ревидирана) за ноќна работа на млади лица ( во 

индустријата), 1948, ратификувана 17.11.1991  

33. Конвенција бр.91 за платен одмор ( на морепловците), 1949, ратификувана 

17.11.1991  

34. Конвенција бр.92 ( ревидирана) за сместување на екипажот на брод, 1949, 

ратификувана 17.11.1991  

35. Конвенција бр.97 ( ревидирана) за миграција за вработување, 1949, 

ратификувана 17.11.1991  

36. Конвенција бр.98 за право на организирање и колективно договарање, 1949, 

ратификувана 17.11.1991  

37. Конвенција бр.100 за еднаквост на платите за работа со еднаква вредност, 1951, 

ратификувана 17.11.1991  

38. Конвенција бр.102 за социјална сигурност ( минимум стандарди), 1952, 

ратификувана 17.11.1991  

39. Конвенција бр.103 ( ревидирана) за заштита на мајчинството, 1952 , 

ратификувана 17.11.1991  

40. Конвенција бр.105 за укинување на принудната работа,1957, ратификувана 

15.07.2003  

41. Конвенција бр.106 за неделен одмор (трговија и канцеларии),1957, 

ратификувана 17.11.1991  

42. Конвенција бр.109 ( ревидирана) за плати, часови на работа ( на море),1958, 

ратификувана 17.11.1991  

43. Конвенција бр.111 за дискриминацијата ( во однос на вработување и професија), 

1958, ратификувана 17.11.1991  

44. Конвенција бр.113 за медицински испитувања (на рибарите), 1959, 

ратификувана 17.11.1991  

45. Конвенција бр.114 за одредби при договарање со рибарите, 1959, ратификувана 

17.11.1991  

46. Конвенција бр.116 за ревизија на завршните одредби, 1961, ратификувана 

17.11.1991  

47. Конвенција бр.119 за чување на опремата, 1963, ратификувана 17.11.1991  

48. Конвенција бр.121 за бенифиции поради повреда при работа, 1964, 

ратификувана 17.11.1991  

49. Конвенција бр.122 за политика на вработување, 1964, ратификувана 17.11.1991  

50. Конвенција бр.126 за сместување на екипажот (рибари), 1966, ратификувана 

17.11.1991  

51. Конвенција бр.129 за трудова инспекција ( во земјоделството), 1969, 

ратификувана 17.11.1991  

52. Конвенција бр.131 за одредување на минимална плата, 1970, ратификувана 

17.11.1991  

53. Конвенција бр.132 ( ревидирана) за платен годишен одмор, 1970, ратификувана 

17.11.1991  

54. Конвенција бр.135 за претставници на работниците, 1971, ратификувана 

17.11.1991  

55. Конвенција бр.136 за бензол, 1971, ратификувана 17.11.1991  

56. Конвенција бр.138 за минимална возраст при вработување, 1973, ратификувана 

17.11.1991  

57. Конвенција бр.139 за изложеност на канцерогени супстанци на работно место, 

1974, ратификувана 17.11.1991  

58. Конвенција бр.140 за платено отсуство поради образование, 1974, ратификувана 

17.11.1991  



59. Конвенција бр.142 за развој на човечките ресурси, 1975, ратификувана 

17.11.1991  

60. Конвенција бр.143 за работници мигранти (дополнителни одредби), 1975, 

ратификувана 17.11.1991  

61. Конвенција бр.144 за трипартитни консултации (меѓународни стандарди на 

трудот), 1976, ратификувана 08.12.2005  

62. Конвенција бр. 148 за работна средина ( загадување на воздух, бучава и 

вибрации), 1977, ратификувана 17.11.1991  

63. Конвенција бр.155 за безбедност и здравје при работа, ратификувана 17.11.1991  

64. Конвенција бр.156 за работници со семејни обврски, 1981, ратификувана 

17.11.1991  

65. Конвенција бр.158 за престанок на работен однос, 1982, ратификувана 

17.11.1991  

66. Конвенција бр.159 за професионална рехабилитација и вработување ( на 

инвалидизирани лица),1983, ратификувана 17.11.1991  

67. Конвенција бр.161 за служби за заштита на здравјето при работа, 1985, 

ратификувана 17.11.1991  

68. Конвенција бр.162 за азбест, 1986, ратификувана 17.11.1991  

       69. Конвенција бр.182 за најлошите форми на детски труд, 1999,     

             ратификувана 30.05.2002 

70. Конвенцијата бр.94 за трудовите клаузули во јавните договори, 1949, 

ратификувана на 06.09.2010 година 

      71.  Конвенција бр. 183 за заштита на мајчинството , 2000,  ратификувана    

              на  26.03.2012 

       72. Конвенција бр. 177 за работа дома, 1996, ратификувана на  26.03.2012 

       73.  Конвенција бр. 181 за приватните агенции за вработување, 1997,   

              ратификувана на 26.03.2012 

      74.  Конвенција бр.187 за Промотивна рамка за безбедност и здравје при  

              работа, 200,   ратификувана на 26.03.2012 

 


