
 

МЕЂУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА, 1937 

 

Садржај 
 

Предговор 

Поглавље I 

Порекло М.О.Р. 

Увод 

Духовни покрети 

Први покушаји 

Први успеси 

Стварање Међународне организације рада 

 

Поглавље II 

Устројство М.О.Р. 

Увод 

Циљеви и задаци 

    1) Општи циљеви и 2) непосредни задаци 

Састав 

    1) Тежња ка универзуму; 2) Обавезно чланство народа у Међународној     

    организацији рада; 3) Приступање Међународној организацији рада појединих   

    земаља које нису у Друштву народа 



Органи 

    1) Међународна конференција рада; 2) Управни савет Међународног бироа рада;     

    3) Међународни биро рада 

Методи рада 

    1) Доношење пројеката и конвенција и препорука од стране Међународне  

    конференције рада; 2) Обавеза националних законодавних тела да узму у    

    разматрање усвојене пројекте конвенција и препоруке; 3) Обавеза подношења   

    годишњих извештаја о примени ратификованих конвенција 

Поље примене 

 

Поглавље III 

Делатност М.О.Р. 

Увод 

Уређење услова рада 

    1) Радно време 

        а) 8-часовни радни дан односно 48-часовна радна недеља и б) 40-часовна радна недеља 

    2) Остали облици уређења радног времена 

         а) Недељни одмор; б) Годишње одсуство радника; ц) Уређење ноћног рада 

    3) Утврђивање минимума доба старости за запослење деце 

    4) Надница 

    5) Хигијена и сигурност рада 

         а) Хигијена рада и б) сигурност при раду 

    6) Питања у вези са уређењем услова рада 



         а) Синдикално организовање; б) Помирење, арбитража и колективни уговори;    

         ц) Индивидуално радно право; д) Дух сарадње у предузећима. 

Социјално осигурање 

    1) Развитак социјалног осигурања у свету и улога Међународне организације  ʨʘʜʘ  

    2) Међународно уређење појединих грана социјалног осигурања 

         а) Обештећење несрећних случајева при раду; б) Обештећења    

         професионалних болести; ц) Осигурање у случају болести; д) Осигурање у  

         случајевима изнемоглости, старости и смрти 

Привредни проблеми. Незапосленост и посредовање рада. Миграција. 

    1) Међународна организација рада и привредни проблеми 

         а) Разлози интересовања М.О.Р. за привредне проблеме; б) Први напори;  

         ц) Проучавање прве послератне кризе; д) Привредна акција М.О.Р. до појаве  

         велике кризе; е) Проучавање велике привредне кризе – акција против  

         незапослености; ф) Учествовање М.О.Р. на светским привредним  

          конференцијама. 

    2) Незапосленост и посредовање рада 

    3) Миграција 

Услови живота радника 

    1) Коришћење слободног времена од стране радника; 2) Стамбено питање;  

    3) Задругарство; 4) Исхрана радника. 

 

 



 

Поглавље IV 

Југославија и М.О.Р. 

 

    1) Избор Југославије у Управни савет Бироа 

    2) Кратак преглед ратификованих конвенција 

 

Закључак 

Устав М.О.Р. 

 

 












































































































































