
На основу члана 315. тачка 3. Устава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, 
Председништво Социјалистичке Федеративне Републике Југославије издаје 

Указ о проглашењу Закона о ратификацији Конвенције 
Међународне организације рада бр. 138 о минималним 

годинама старости, за заснивање радног односа 

Проглашава се Закон о ратификацији Конвенције Међународне организације рада бр. 138 
о минималним годинама старости, за заснивање радног односа, који је усвојила Скупштина 
СФРЈ, на седници Већа република и покрајина од 15. децембра 1982. године и на седници 
Савезног већа од 30. децембра 1982. године. 

П бр. 242 
30. децембра 1982. године 
Београд 

Председник 
Председништва СФРЈ, 
Петар Стамболић, с.р. 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

Раиф Диздаревић, с.р. 

Закон о ратификацији Конвенције Међународне 
организације рада бр. 138 о минималним годинама 

старости, за заснивање радног односа 

Закон је објављен у "Службеном листу СФРЈ - Међународни 
уговори", бр. 14/82 од 31.12.1982. године. 

Члан 1 

Ратификује се Конвенција Међународне организације рада бр. 138 о 
минималним годинама старости за заснивање радног односа, која је 
усвојена 26. јуна 1973. године на 58. заседању Генералне конференције 
Међународне организације рада. 

Члан 2 

Текст Конвенције у оригиналу на енглеском језику и у преводу на 
српскохрватском језику гласи: 

КОНВЕНЦИЈА БР. 138 

КОНВЕНЦИЈА О МИНИМАЛНИМ ГОДИНАМА СТАРОСТИ ЗА 
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА  

Генерална конференција Међународне организације рада, 
коју је сазвао Административни савет Међународног бироа рада, одржала је 58. заседање 

6. јуна 1973. године, у Женеви, 
пошто је одлучила да у оквиру тачке 4 дневног реда заседања, усвоји неке предлоге који 

се односе на минималне године старости за заснивање радног односа, и 



имајући у виду одредбе Конвенције о минималним годинама старости (индустрија), 1919, 
Конвенције о минималним годинама старости (поморци) 1920, Конвенције о минималним 
годинама старости (пољопривреда), 1921, Конвенције о минималним годинама старости 
(магацински радници и ложачи), 1921, Конвенције о минималним годинама старости 
(неиндустријска запослења), 1932, Конвенције о минималним годинама старости (поморци - 
ревидирана) 1936, Конвенције о минималним годинама старости (индустрија - ревидирана), 
1937, Конвенције о минималним годинама старости (неиндустријска запослења - 
ревидирана), 1937, Конвенције о минималним годинама старости (рибари), 1959, и 
Конвенције о минималним годинама старости (подземни радови), 1965, и 

сматрајући да је дошло време да се усвоји један општи инструмент у овој материји, који би 
постепено заменио постојеће инструменте који се примењују на ограничене привредне 
секторе, како би се постигло потпуно укидање рада деце, и 

пошто се сагласила да овај инструмент добије форму међународне конвенције, 
усвојила је, на дан 26. јуна 1973. године, Конвенцију о минималним годинама старости, 

1973. 

Члан 1 

Свака чланица за коју је ова конвенција ступила на снагу обавезује се да ће спроводити 
националну политику чији је циљ да се обезбеди ефективно укидање рада деце и да се 
прогресивно померају минималне године старости за заснивање радног односа или рада у 
складу са потпуним физичким и менталним развојем омладине. 

Члан 2 

1. Свака чланица која ратификује ову конвенцију прецизираће, у издаји коју ће дати као 
предлог уз ратификацију минималне године старости за заснивање радног односа или рада 
на својој територији и на превозним средствима регистрованим на њеној територији. Сходно 
чл. 4 до 8 ове конвенције, нико испод утврђених минималних година старости неће се 
примати у радни однос, односно на рад, без обзира на занимање. 

2. Свака чланица која је ратификовала ову конвенцију може, накнадном изјавом, 
обавестити генералног директора Међународног бироа рада да је одредила минималне 
године старости изнад оних које су раније утврђене. 

3. Минималне године старости прецизиране у складу са ставом 1 овог члана не треба да 
буду испод година старости завршавања обавезног школовања и у сваком случају, никако 
испод 15 година. 

4. Без обзира на одредбе става 3 овог члана, чланица чије су привредне и образовне 
могућности недовољно развијене, после консултација са заинтересованим организацијама 
послодаваца и радника, ако такве организације постоје, може да као почетне минималне 
године старости прецизира 14 година. 

5. Свака чланица која је у складу са одредбама претходног става утврдила минималне 
године старости на 14 година треба да у извештајима о примени ове конвенције, који се 
подносе на основу члана 22 Устава Међународне организације рада, изјави: 

а) да за то постоје разлози, или 
б) да се од наведеног датума одриче права коришћења релевантним одредбама. 

Члан 3 

1. Минималне године старости за заснивање било које врсте радног односа или рада који 
по свом карактеру или околностима у којима се обавља може да угрози здравље, сигурност 
или морал младих не треба да буде испод 18 година. 

2. Врсте запослења, односно рада на које се став 1 овог члана односи треба да буду 
утврђене националним законима, односно прописима или треба да их утврди надлежни 
орган после консултације са заинтересованим организацијама послодаваца и радника, ако 
такве организације постоје. 

3. Без обзира на одредбе става 1 овог члана, национални закони, односно прописи или 
надлежни орган, после консултација са заинтересованим организацијама послодаваца и 
радника, ако такве организације постоје, могу да дозволе запошљавање, односно рад 
лицима почевши од 16 година старости под условом да су здравље, сигурност и морал тих 
лица потпуно заштићени и да су завршили одговарајућу школу, односно да су стручно 
оспособљени у одговарајућој грани делатности. 



Члан 4 

1. Ако је потребно, надлежни орган може, после консултација са заинтересованим 
организацијама послодаваца и радника, ако такве организације постоје, да из примене ове 
конвенције искључи ограничене категорије запослења, односно рада у чијој се примени 
јављају посебни и значајни проблеми. 

2. Свака чланица која ратификује ову конвенцију треба да у свом првом извештају о 
примени конвенције, који се подноси на основу члана 22 Устава Међународне организације 
рада, наведе све категорије које би могле бити искључене сагласно ставу 1 овог члана, 
образлажући разлоге искључења. У каснијим извештајима треба да изнесе став закона и 
праксе који се односе на искључене категорије и саопшти у којој мери се спроводи или се 
предлаже спровођење Конвенције у односу на те категорије. 

3. Запослење или рад из члана 3 ове конвенције не искључује примену Конвенције у 
складу с овим чланом. 

Члан 5 

1. Чланица чије су привреда и административне службе недовољно развијене може, после 
консултација са заинтересованим организацијама послодаваца и радника, ако такве 
организације постоје, да у почетној фази ограничи примену ове конвенције. 

2. Свака чланица која примењује одредбе става 1 овог члана, у изјави која се прилаже уз 
ратификацију, прецизираће све гране привредне делатности или врсте предузећа на које ће 
примењивати одредбе Конвенције. 

3. Одредбе Конвенције примењиваће се углавном на руднике и каменоломе, прерађивачку 
индустрију, грађевинарство, службе за снабдевање електричном енергијом, гасом и водом, 
санитарне службе, саобраћај, складишта и везе, плантаже и друга пољопривредна 
предузећа која углавном производе у комерцијалне сврхе, искључујући породичне и мале 
поседе који производе за локалну потрошњу и који, по правилу, не запошљавају најамне 
раднике. 

4. Свака чланица која је ограничила примену ове конвенције сходно овом члану: 
а) навешће у својим извештајима, у складу са чланом 22 Устава Међународне 

организације рада, опште стање у области запошљавања или рада омладине и деце у 
гранама делатности коде су искључене из примене ове конвенције, као и сваки напредак који 
је евентуално постигнут у правцу шире примене одредаба Конвенције, и 

б) може, у свако доба, формално да прошири обим примене путем изјаве упућене 
генералном директору Међународног бироа. 

Члан 6 

Ова конвенција се не примењује на рад који обављају деца и омладина у школама за 
опште, стручно или техничко образовање или у другим установама за обуку, односно на рад 
у предузећима који обављају лица која имају најмање 14 година, када се тај рад обавља у 
складу са условима које је прописао надлежни орган, после консултација са 
заинтересованим организацијама послодаваца и радника, ако такве организације постоје, 
ако је такав рад саставни део: 

а) течаја образовања или обуке за које је школа, односно установа обуке првенствено 
одговорна, 

б) програма обуке који се углавном или у целини изводи у предузећу, а који је одобрио 
надлежни орган, 

ц) програма упућивања, односно оријентације чији је циљ да олакша избор занимања или 
врсте стручног оспособљавања. 

Члан 7 

1. Националним законима, односно прописима може да се дозволи запошљавање или рад 
лицима од 13 до 15 година старости на лакшим радовима који: 

а) нису штетни по њихово здравље или развој, и 
б) не иду на штету њиховог похађања школе, њиховог учешћа у програмима 

професионалне оријентације или обуке које је одобрио надлежни орган или њихове 
способности да прате одређену наставу. 



2. Националним законима, односно прописима може такође да се дозволи запошљавање 
или рад лицима која имају најмање 15 година а нису још завршила обавезно школовање, ако 
тај рад задовољава услове изнете у одредбама а) и б) става 1 овог члана. 

3. Надлежни орган ће утврдити делатности у којима се запошљавање, односно рад може 
дозволити у складу са ст. 1 и 2 овог члана и прописаће број часова и услове у којима се такво 
запослење, односно рад може изводити. 

4. Без обзира на одредбе ст. 1 и 2 овог члана, чланица која је примењивала одредбе става 
4 члана 2 може, године старости од 13 до 15 да замени годинама старости од 12 до 14, 
сходно ставу 1, а године старости 15 годинама старости 14, сходно ставу 2 овог члана. 

Члан 8 

1. После консултација са заинтересованим организацијама послодаваца и радника, ако 
такве организације постоје, надлежни орган може, издавањем дозвола за појединачне 
случајеве, дозволити изузеће од забране запошљавања, односно рада, предвиђене у члану 
2 ове конвенције, за сврхе као што је учешће у уметничким манифестацијама. 

2. Тако издатим дозволама ограничиће се број часова и прописати услови под којима је 
запошљавање, односно рад дозвољен. 

Члан 9 

1. Све потребне мере, укључујући одредбу о одговарајућој казни, предузеће надлежни 
орган ради ефикасног спровођења одредаба ове конвенције. 

2. Национални закони, односно прописи или надлежни орган треба да одреде лица која су 
одговорна за поштовање одредаба о примени Конвенције. 

3. Националним законом, односно прописима или од стране надлежних органа прописаће 
се регистри или друга документа које послодавац треба да води и ставља на располагање, 
ти регистри, односно документи, по могућности прописно оверени, треба да садрже име и 
године старости или датум рођења лица која се запошљавају или која раде а млађа су од 18 
година. 

Члан 10 

1. Овом конвенцијом ревидирају се, под условима изнетим у овом члану, Конвенција о 
минималним годинама старости (индустрија) 1919, Конвенција о минималним годинама 
старости (поморци) 1920, Конвенција о минималним годинама старости (пољопривреда), 
1921, Конвенција о минималним годинама старости (магацински радници и ложачи), 1921, 
Конвенција о минималним годинама старости (неиндустријска запослења), 1932, Конвенција 
о минималним годинама старости (поморци - ревидирана), 1936, Конвенција о минималним 
годинама старости (индустрија - ревидирана), 1937, Конвенција о минималним годинама 
старости (неиндустријска запослења - ревидирана), 1937, Конвенција о минималним 
годинама старости (рибари), 1959, и Конвенција о минималним годинама старости (подземни 
радови), 1965. 

2. Ступање на снагу ове конвенције неће утицати на даљу ратификацију следећих 
конвенција: Конвенција о минималним годинама старости (поморци - ревидирана), 1936, 
Конвенција о минималним годинама старости (индустрија - ревидирана), 1936, Конвенција о 
минималним годинама старости (индустрија - ревидирана), 1937, Конвенција о минималним 
годинама старости (неиндустријска запослења - ревидирана), 1937, Конвенција о 
минималним годинама старости (рибари), 1959, Конвенција о минималним годинама 
старости (подземни радови), 1965. 

3. Конвенција о минималним годинама старости (индустрија), 1919, Конвенција о 
минималним годинама старости (поморци), 1920, Конвенција о минималним годинама 
старости (пољопривреда), 1921 и Конвенција о минималним годинама старости (магацински 
радници и ложачи), 1921, биће затворене за даљу ратификацију када се све стране 
потписнице сагласе с тим затварањем ратификацијом ове конвенције или једном изјавом коју 
ће доставити генералном директору Међународног бироа рада. 

4. Када обавезе ове конвенције прихвати: 
а) чланица која је потписник Конвенције о минималним годинама старости (индустрија - 

ревидирана), 1937, а која, сходно члану 2 ове конвенције утврди минималне године старости 
од најмање 15 година, то ipso jure повлачи непосредно отказивање те конвенције, 



б) у односу на неиндустријско запошљавање према дефиницији Конвенције о минималним 
годинама старости (неиндустријска запослења), 1932, за чланицу која је потписник те 
конвенције то ipso jure повлачи непосредно отказивање те конвенције, 

ц) у односу на неиндустријско запошљавање према дефиницији Конвенције о минималним 
годинама старости (неиндустријско запослење - ревидирана), 1937, за чланицу која је 
потписник те конвенције, а која, сходно члану 2 ове конвенције, утврди минималне године 
старости од најмање 15 година, то ipso jure повлачи непосредно отказивање те конвенције, 

д) у односу на запошљавање у области поморства за чланицу која је потписник Конвенције 
о минималним годинама старости (поморци - ревидирана), 1936, а која, сходно члану 2 ове 
конвенције, утврди минималне године старости од најмање 15 година, или прецизира да се 
члан 3, ове конвенције примењује на запошљавање у области поморства, то ipso jure 
повлачи непосредно отказивање те конвенције, 

е) у односу на запошљавање у области поморског риболова за чланицу која је потписник 
Конвенције о минималним годинама старости (рибари), 1939, а која сходно члану 2 ове 
конвенције утврди минималне године старости од најмање 15 година, или прецизира да се 
члан 3 ове конвенције примењује на запошљавање у поморском риболову, то ipso jure 
повлачи непосредно отказивање те конвенције, 

ф) чланица која је потписник Конвенције о минималним годинама старости (подземни 
радови), 1965, а која, сходно члану 2 ове конвенције, утврди минималне године старости у 
оквиру година старости утврђених у складу са том конвенцијом или која прецизира да се те 
године старости примењују на рад у рудницима сагласно члану 3 ове конвенције, то ipso jure 
повлачи непосредно отказивање те конвенције, 

ако и када ова конвенција ступи на снагу. 
5. Прихватање обавеза ове конвенције: 
а) повлачи отказивање Конвенције о минималним годинама старости (индустрија), 1919, 

сагласно члану 12 те конвенције, 
б) повлачи отказивање Конвенције о минималним годинама старости (пољопривреда), 

1921, сагласно члану 9 те конвенције, 
ц) повлачи отказивање Конвенције о минималним годинама старости (поморци), 1920, 

сагласно члану 10 те конвенције и Конвенције о минималним годинама старости (магацински 
радници и ложачи), 1921 сагласно члану 12 те конвенције, 

ако и када ова конвенција ступи на снагу. 

Члан 11 

Званична обавештења о ратификацији ове конвенције достављају се генералном 
директору Међународног бироа рада ради регистрације. 

Члан 12 

1. Ова конвенција обавезује само чланице Међународне организације рада чију је 
ратификацију регистровао генерални директор. 

2. Она ступа на снагу дванаест месеци од дана када је Генерални директор регистровао 
ратификацију две чланице. 

3. После тога, ова конвенција ступа на снагу за сваку чланицу дванаест месеци од датума 
регистровања њене ратификације. 

Члан 13 

1. Чланица која је ратификовала ову конвенцију може да је откаже после истека периода 
од десет година од датума када је Конвенција први пут ступила на снагу, актом који се 
доставља генералном директору Међународног бироа рада ради регистрације. Отказивање 
ступа на снагу после истека рока од годину дана од његове регистрације. 

2. Свака чланица која је ратификовала ову конвенцију и која, у току године после истека 
десетогодишњег периода споменутог у претходном ставу, не искористи право отказивања 
предвиђено у овом члану, биће обавезна за следећи период од десет година, а после тога 
може да откаже ову конвенцију по истеку сваког десетогодишњег периода под условима 
предвиђеним у овом члану. 

Члан 14 



1. Генерални директор Међународног бироа рада обавестиће све чланице Међународне 
организације рада о регистровању свих ратификација и отказивања које доставе чланице 
Организације. 

2. Обавештавајући чланице Организације о регистрацији друге ратификације која му је 
достављена, генерални директор ће скренути пажњу чланицама Организације на датум 
ступања конвенције на снагу. 

Члан 15 

Генерални директор Међународног бироа рада доставиће генералном секретару 
Уједињених нација, ради регистрације, сагласно члану 102 Повеље Уједињених нација, 
потпуне податке о свим ратификацијама и отказивањима које је он регистровао у складу са 
одредбама претходних чланова. 

Члан 16 

Ако је потребно, Административни савет Међународног бироа рада поднеће Генералној 
конференцији извештај о примени ове конвенције и размотриће да ли је пожељно да се на 
дневни ред Конференције стави питање њене целовите или делимичне ревизије. 

Члан 17 

1. Ако Конференција усвоји нову конвенцију којом се ова конвенција ревидира у целини 
или делимично, а ако новом конвенцијом другачије није предвиђено: 

а) ратификација нове конвенције којом се од стране једне чланице врши ревизија, без 
обзира на наведене одредбе члана 13, повлачи ipso jure непосредно отказивање ове 
конвенције, ако и када нова конвенција којом се врши ревизија ступи на снагу, 

б) на дан ступања на снагу нове конвенције којом се врши ревизија, ова конвенција 
престаје да буде отворена за ратификацију од стране чланица. 

2. Ова конвенција, у сваком случају, остаје на снази у свом садашњем облику и садржају 
за оне чланице које су је ратификовале, али нису ратификовале конвенцију којом се врши 
ревизија. 

Члан 18 

Текстови ове конвенције на енглеском и француском језику подједнако су аутентични. 
Текст ове конвенције је аутентичан текст који је прописно усвојила Генерална 

конференција Међународне организације рада, ма 58 заседању, одржаном и закљученом 27. 
јуна 1973. године, у Женеви. 

У потврду чега су потписали, 27. јуна 1973. године. 
Председник Конференције, 

Bintuá Tshiabola, с.р. 
Генерални директор 

Међународног бироа рада, 
Wilfred Jenks, с.р. 

Текст ове конвенције је веродостојна копија текста који су својим потписима ауторизовали 
председник Међународне конференције рада и генерални директор Међународног бироа 
рада. 

Потврђује се да је копија веродостојна и потпуна, 

Члан 3 

Ратификацијом ове конвенције отказују се Конвенција бр. 5 о 
утврђивању минимума година за пријем деце на индустријске радове, 
ратификована Законом о ратификацији Конвенције МОР бр. 5 о 
утврђивању минимума година за пријем деце на индустријске радове 
("Службене новине", бр. 95-XXII/27), Конвенција бр. 7 о утврђивању 
минимума година за пријем деце на поморске радове, ратификована 
Законом о ратификацији Конвенције МОР бр. 7 о утврђивању минимума 
година за пријем деце на поморске радове ("Службене новине", бр. 9 5-
XXII/27) и Конвенција бр. 15 која утврђује минимум година старости за 
пријем младића на рад као магацинских радника (колмена) или ложача 



на бродовима, ратификована Законом о ратификацији Конвенције МОР 
бр. 15 која утврђује минимум година старости за пријем младића на рад 
као магацинских радника (колмена) или ложача на бродовима 
("Службене новине", бр. 95-XXII/27). 

Члан 4 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу СФРЈ". 

  

 


