
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. 142 о 
професионалној оријентацији и стручном 

оспособљавању у развоју људских ресурса 

Проглашава се Закон о ратификацији Конвенције Међународне организације рада бр. 
142 о професионалној оријентацији и стручном оспособљавању у развоју људских ресурса, 
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. 243 
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. 142 о професионалној 

оријентацији и стручном оспособљавању у развоју 
људских ресурса 

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. 142 о 
професионалној оријентацији и стручном оспособљавању у развоју 
људских ресурса, која је усвојена 23. јуна 1975. године на 60 
заседању Генералне конференције Међународне организације рада. 

Члан 2 

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

КОНВЕНЦИЈА БР. 142 



КОНВЕНЦИЈА О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ И 
СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ У РАЗВОЈУ ЉУДСКИХ 

РЕСУРСА 
Генерална конференција Међународне организације рада, коју је у Женеви сазвао 

Административни савет Међународног бироа рада одржала је 60 заседање 4. јула 1975. 
године, 

Пошто је одлучила да у оквиру тачке 6 дневног реда заседања усвоји неке предлоге који 
се односе на развој људских ресурса -- професионалну оријентацију и стручно 
оспособљавање и 

Пошто се сагласила да ови предлози добију форму међународне конвенције, 
усвојила је, на дан 23. јуна 1975. године, Конвенцију о развоју људских ресурса, 1975. 

Члан 1 

1. Свака чланица ће усвојити и развијати свестрану и координирану политику и програме 
професионалне оријентације и стручног оспособљавања, који су уско повезани са 
запошљавањем, нарочито преко јавних служби за запошљавање. 

2. При спровођењу ове политике и програма треба водити рачуна о: 
а) потребама за запошљавање, могућностима и проблемима, како регионалним тако и 

националним, 
б) степену економског, друштвеног и културног развоја, 
ц) узајамном односу развоја људских ресурса, као и економских, друштвених и 

културних циљева. 
3. Ова политика и програми спроводиће се применом метода који одговарају 

националним условима. 
4. Циљ ове политике и програма је да се развије свест појединца и колектива о потреби 

да се утиче на радну и друштвену средину.  
5. Овом политиком и програмима треба да се подстичу сва лица и да им се омогући да 

равноправно и без дискриминације развијају и користе своје способности за рад у 
сопственом интересу и у складу са својим тежњама, водећи рачуна о потребама друштва. 

Члан 2 

Имајући у виду горе наведене циљеве, чланице ће установити и развијати отворене 
еластичне и комплементарне системе општег, техничког и стручног образовања, системе 
образовне и професионалне оријентације и стручног оспособљавања, без обзира на то да 
ли се те активности одвијају у оквиру редовног или ванредног система образовања. 

Члан 3 

1. Свака чланица ће постепено проширивати своје системе професионалне оријентације 
укључујући и стално информисање о могућностима запошљавања, како би се обезбедило 
да комплетне информације и најшира могућа упутства буду доступни свој деци, омладини 
и одраслима, а одговарајући програми -- свим хендикепираним лицима и инвалидима. 

2. Такве информације и упутства за све садрже податке о избору занимања, стручном 
оспособљавању и, с тим у вези, о могућностима за образовање, о стању у вези са 
запошљавањем, изгледима за запошљавање и напредовање, о условима рада, хигијенско-
техничкој заштити на раду и другим аспектима радног живота у разним областима и на 
свим одговарајућим нивоима привредних, друштвених и културних активности. 

3. Информације и упутства биће допуњени информацијом о општим аспектима 
колективних споразума и о правима и обавезама свих на које се односи закон о раду, ове 
информације биће обезбеђене у складу са националним законодавством и праксом, 
имајући у виду функције и задатке заинтересованих радничких и пословодних 
организација. 

Члан 4 

Свака чланица ће постепено проширивати, прилагођавати и усклађивати своје системе 
стручног оспособљавања како би се у току живота и младих и одраслих задовољила 
потреба за стручним оспособљавањем у свим областима привреде у свим гранама 
привредне делатности, као и на свим стручним и одговорним нивоима. 

Члан 5 



Политику и програме професионалне оријентације и стручног оспособљавања треба 
формулисати и примењивати у сарадњи с пословодним и радничким организацијама и, 
према потреби, с другим заинтересованим органима, у складу са националним 
законодавством и праксом. 

Члан 6 

Формалне ратификације ове конвенције достављају се генералном директору 
Међународног бироа рада ради регистрације. 

Члан 7 

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

2. Конвенција ступа на снагу дванаест месеци од дана кад је генерални директор 
регистровао ратификацију две чланице. 

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

Члан 8 

1. Чланица која је ратификовала ову конвенцију може да је откаже по истеку десет 
година од дана кад је конвенција први пут ступила на снагу актом који се доставља 
генералном директору Међународног бироа рада ради регистрације. Отказивање ступа на 
снагу тек по истеку једне године од дана кад је регистровано. 

2. Свака чланица која је ратификовала ову конвенцију и која у току једне године после 
истека десетогодишњег периода поменутог 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 периода од десет година под 
условима предвиђеним у овом члану. 

Члан 9 

1. Генерални директор Међународног бироа рада обавештава све чланице 
Међународне организације рада о регистрацији свих ратификација и отказивања које су му 
доставиле чланице Организације. 

2. Кад буде обавештавао чланице Организације о регистровању друге ратификације која 
му је достављена, генерални директор ће скренути пажњу чланицама Организације на 
датум ступања конвенције на снагу. 

Члан 10 

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

Члан 11 

Кад то буде сматрао потребним, Административни савет Међународног бироа рада 
поднеће Генералној конференцији извештај о примени ове конвенције и размотриће да ли 
је пожељно да се у дневни ред Конференције уврсти питање њене целовите или 
делимичне ревизије. 

Члан 12 

1. Ако конференција усвоји нову конвенцију којом се ова конвенција ревидира у целини 
или делимично, онда, новом конвенцијом другачије није предвиђено 

а) ратификовање нове конвенције којом једна чланица врши ревизију без обзира на 
одредбе члана 8 ове конвенције 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, а нису ратификовале конвенцију којом се врши 
ревизија. 

Члан 13 



Верзије текста ове конвенције на енглеском и француском језику подједнако су 
пуноважне. 

Горенаведени текст је аутентичан текст Конвенције коју је прописно усвојила Генерална 
конференција Међународне организације рада на 90 заседању одржаном и закљученом у 
Женеви, 25. јуна 1975. године. 

У потврду чега су, 26. јуна 1975. године, потписали 
Председник Конференције, 

Blas F. Ople, с.р. 
Генерални директор 

Међународног бироа рада, 
Francis Blachard, с.р. 

Текст ове конвенције веродостојна је 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, 
За генералног директора 

Међународног бироа рада, 

Члан 3 

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

  

 


