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EBRD-ov izvedbeni zahtjev br. 2:  
Radni odnosi i uvjeti rada 
 
Uvod 
 

1. EBRD smatra kako za svaku tvrtku njena radna snaga predstavlja dragocjeno blago i da dobro 
upravljanje ljudskim resursima i zdravi odnosi između radnika i poslodavca, utemeljeni na 
poštivanju radničkih prava, uključujući slobodu udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje, čine 
ključne sastavnice održivosti poduzeća. Poštenim postupanjem prema svojim radnicima i 
osiguravanjem sigurnih i zdravih uvjeta za njihov rad, klijenti mogu ostvariti opipljive koristi poput 
unaprjeđivanja učinkoviti i produktivnosti svog poslovanja. S druge strane, izostanak uspostave i 
promicanja zdravog odnosa između radnika i poslodavca može umanjiti zalaganje radnika, otežati 
njihovo zadržavanje, ugroziti projekt i naštetiti ugledu klijenta. 
 
Ciljevi 
 

2. U obavljanju svojih poslova, EBRD će stremiti podupiranju inicijativa drugih ustanova poput MOR-
a i EU-a, usmjerenih prema promicanju načela pristojnih uvjeta rada. U najmanju ruku, klijentova 
politika, postupci i norme na području ljudskih resursa moraju biti osmišljene na način da se: 

 uspostavi i održava zdrav odnos između radnika i poslodavca; 

 promiče pošteno postupanje prema radnicima, njihovo nediskriminiranje i pružanje jednakih 
mogućnosti svim radnicima; 

 promiče pridržavanje svih kolektivnih ugovora u kojima je klijent stranka, domaćih 
radnopravnih propisa, te temeljnih načela i ključnih pravnih normi ugrađenih u konvencije 
MOR-a, koje su od središnje važnosti za taj odnos31; 

 štiti i promiče zdravlje radnika, osobito promicanjem sigurnih i zdravih uvjeta rada. 
 
Područje primjene 
 

3. Banka će u dogovoru s klijentom utvrditi način na koji će se pristupiti ispunjavanju mjerodavnih 
zahtjeva iz ovoga IZ-a u okviru sveukupnog okolišnog i socijalnog plana djelovanja i/ili 
upravljačkog sustava klijenta. Zahtjevi vezani uz okolišnu i socijalnu procjenu i upravljanje izneseni 
su pod IZ-om 1. i IZ-om 10. 
 

4. U smislu ovoga IZ-a, izraz “radnici” se uvijek odnosi na zaposlenike klijenta. Primjena ovog IZ-a na 
radnike koji nisu zaposlenici klijenta obrađena je u točki 19., dok se pitanja vezana uz opskrbni lanac 
razmatraju u točki 20. i 21. 
 
 
Zahtjevi 
 
Upravljanje radnim odnosom 
 
Politika ljudskih resursa 

5. Klijent će donijeti i/ili provoditi politiku ljudskih resursa primjerenu svojoj veličini i radnoj snazi, u 
kojoj će utvrditi svoj pristup upravljanju radnog snagom u skladu sa zahtjevima iz ovoga IZ-a. Ta će 
politika biti jasna, razumljiva i dostupna svim radnicima. 
 

 
31 Konvencije MOR-a 29 i 105 (prisilni rad i rad na ime otplate duga), 87 (sloboda udruživanja), 98 (pravo kolektivnog 
pregovaranja), 100 i 111 (diskriminacija), 138 (dobni prag) 182 (najgori oblici dječjeg rada). 



Radni odnosi 

6. Klijent će dokumentirati i uputiti sve radnike u njihove uvjete rada i radnog odnosa, uključujući 
njihovo pravo na plaću, radno vrijeme, rješenja u pogledu prekovremenog rada i naknadu za 
prekovremeni rad, te sva druga prava (kao što su bolovanje, rodiljni dopust za majku/oca ili godišnji 
odmor). 
 

Uvjeti rada i radnog odnosa 
 
Opća pitanja 

7. Projekti moraju u najmanju ruku biti usklađeni s: 

 domaćim propisima o radu, socijalnoj sigurnosti i zdravlju i zaštiti na radu; i 

 načelima i normama ugrađenim u konvencija MOR32-a vezane uz: 
a) ukidanje dječjeg rada; 
b) iskorjenjivanje prisilnog rada; 
c) iskorjenjivanje diskriminacije pri zapošljavanju; 
d) slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja. 

 
Dječji rad 

8. Klijent će se pridržavati svih mjerodavnih domaćih zakonskih odredaba o zapošljavanju maloljetnih 
osoba. U svakom slučaju, klijent neće zapošljavati djecu radi njihovog ekonomskog iskorištavanja ili 
na način koji bi mogao biti opasan, ometati obrazovanje djeteta ili naštetiti njegovom zdravlju ili 
tjelesnom, umnom, duhovnom ili društvenom razvoju. Mladi ljudi u dobi do 18 godina neće se 
zapošljavati na opasna radna mjesta, a rad svih osoba u dobi do 18 godina podlijegat će 
odgovarajućoj ocjeni rizika. 
 
Prisilni rad 

9. Klijent se neće koristiti prisilnim radom koji predstavlja svaki rad ili uslugu koja se obavlja na 
nedobrovoljnoj osnovi i čije se obavljanje od pojedinca zahtijeva pod prijetnjom sile ili kazne. Time 
su obuhvaćeni svi oblici nedobrovoljnog ili prisilnog rada, kao što su rad u zamjenu za kakvu uslugu, 
rad na ime otplate kakvog duga ili slična ugovorna rješenja za uspostavu radnog odnosa. 
 
Zabrana diskriminacije i pružanje jednakih mogućnost  

10. Projekti će biti u suglasju sa zahtjevima EU-a vezanim uz diskriminaciju pri zapošljavanju. 
Poglavito, klijent: 

 neće donositi odluke o zapošljavanju na temelju osobnih značajki kao što su spol, rasa, 
nacionalnost, etničko podrijetlo, vjeroispovijest ili uvjerenje, invaliditet, dob ili spolno 
opredjeljenje, a koje nisu povezane sa zahtjevima koje nameće narav radnog mjesta; i 

 radni će odnos temeljiti na načelu jednakih mogućnosti i pravičnog postupanja te neće provoditi 
diskriminaciju ni na kojem području radnog odnosa, uključujući pronalaženje kadrova i 
zapošljavanje, nagrađivanje (uključujući plaću i naknade), uvjete rada i radnog odnosa, pristup 
stručnom usavršavanju, mogućnosti unaprijeđenja, prestanak radnog odnosa ili odlazak u 
mirovinu i provođenje radne stege. 

 
Posebne mjere zaštite ili pomoći radi ispravljanja prijašnjih diskriminatornih postupaka, promicanja 
mogućnosti za zapošljavanje domaćeg stanovništva ili odabira pojedinaca za popunjavanje 

                                                 
32 Konvencije MOR-a 29 i 105 (prisilni rad i rad na ime otplate duga), 87 (sloboda udruživanja), 98 (pravo kolektivnog 
pregovaranja), 100 i 111 (diskriminacija), 138 (dobni prag) 182 (najgori oblici dječjeg rada). 
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određenog radnog mjesta na temelju zahtjeva koje nameće njegova narav, a koje su u skladu 
domaćim propisima, neće se smatrati diskriminacijom. 
 

Radničko organiziranje 

11. Klijent neće odvraćati radnike od osnivanja radničkih organizacija ili pristupanja radničkim 
organizacijama koje sami odaberu, kao ni od kolektivnog pregovaranja, te neće diskriminatorno ili 
osvetnički postupati prema radnicima koji sudjeluju ili žele sudjelovati u takvim organizacijama ili 
kolektivnom pregovaranju. U skladu s domaćim propisima, klijent će s takvim radničkim 
organizacijama surađivati i pravodobno im pružati sve podatke potrebne za svrsishodno pregovaranje. 
Ako su osnivanje ili djelovanje radničkih organizacija znatno ograničeni odredbama domaćeg prava, 
klijent će uvesti postupke koji će radnicima omogućiti iznošenje prigovora i zaštitu njihovih prava u 
vezi s uvjetima rada i radnog odnosa, s time da ti postupci ne bi smjeli biti pod utjecajem ili 
nadzorom klijenta. 
 
Plaće, naknade i uvjeti rada 

12. Ponuđene plaće, naknade i uvjeti rada bi, ukupno gledano, trebali biti usporedivi s onima koje na 
području dotične zemlje/regije i u predmetnoj gospodarskoj grani nude i drugi poslodavci iste vrste. 
Ako je klijent stranka u nekom kolektivnom ugovoru ili je njime vezan po kojoj drugoj osnovi, taj će 
se ugovor i poštivati. 
 
Zdravlje i zaštita na radu 

13. Klijent će radnicima osigurati sigurnu i zdravu radnu sredinu, uz vođenje računa o rizicima vezanim 
uz narav djelatnosti kojom se bavi i posebnim vrstama opasnosti prisutnim na područjima njegovoga 
poslovanja, uključujući fizičke, kemijske, biološke i radiološke opasnosti. Radi sprječavanja nesreća, 
ozljeda i bolesti koje proistječu iz rada, s njime su povezane ili bi tijekom njega mogle nastati, klijent 
će poduzeti korake tako što će: 

 utvrditi i, utoliko koliko je to razumno izvedivo, na najmanju moguću mjeru svesti uzroke 
možebitnih opasnosti po radnike; 

 donijeti mjere sprječavanja i zaštite, uključujući promjenu, zamjenu ili uklanjanje opasnih uvjeta 
ili tvari; 

 osigurati odgovarajuću opremu radi svođenja rizika na najmanju moguću mjeru te propisati i 
prisiljavati na njenu uporabu; 

 obučavati radnike i za njih predvidjeti odgovarajuće poticaje za primjenu i pridržavanje 
postupaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti te uporabu zaštitne opreme; 

 bilježiti i prijavljivati nesreće i nezgode na radu te profesionalne bolesti; i 

 uspostaviti sustave sprječavanja, pripravnosti i odgovaranja na izvanredne okolnosti. 
 

14. Projekti će biti u skladu s mjerodavnim zahtjevima EU-a na području zdravlja i zaštite na radu, a 
tamo gdje ti zahtjevi ne postoje, s mjerodavnim smjernicama IFC-a (Međunarodne financijske 
korporacije) za zdravlje i zaštitu na radu. 
 

15. Radi ispunjavanja gore navedenih zahtjeva, klijent će raspolagati sustavom upravljanja zdravljem i 
zaštitom na radu, primjerenim veličini i naravi njegove djelatnosti te u skladu s dobrim 
međunarodnim običajima.33 
 

                                                 
33 Kao što su Smjernice MOR-a za zdravlje i zaštitu na radu iz 2001. ili norma OHSAS 18001. Upravljački sustavi trebali 
bi uključivati odgovarajuće poticajne i kaznene mjere radi promicanja dobrih običaja na području zdravlja i zaštite na radu. 
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16. Kada klijent za svoje radnike osigurava stambeni prostor, isti mora biti primjeren mjestu na kojem se 
nalazi, čist i siguran te u najmanju ruku zadovoljavati osnovne potrebe radnika. Poglavito, osigurani 
stambeni prostor mora biti u skladu s domaćim zakonodavstvom i dobrim međunarodnim običajima 
koji se, između ostaloga, odnose na sljedeće: sustav naplate smještaja, osiguravanje minimalne 
količine prostora za svakog radnika, osiguravanje pretpostavki za održavanje osobne higijene, pranje 
rublja i pripremu hrane, osiguravanje vode za piće, položaj stambenog objekta u odnosu na mjesto 
rada, sve zdravstvene, protupožarne, sigurnosne i druge opasnosti ili smetnje te s time povezane 
mjesne službe; osiguranje pretpostavki za dobivanje prve pomoći i liječničke skrbi te grijanje i 
provjetravanje. Radnicima se ne smije neopravdano ograničavati sloboda seljenja u stambeni prostor 
koji im je osigurao poslodavac i iz njega. 
 

Smanjivanje broja zaposlenih 

17. Ako predviđa skupna otpuštanja radnika u smislu članka 1. Direktive EU-a 98/59, klijent će razraditi 
plan ublažavanja štetnih učinaka smanjivanja boja zaposlenih, i to u skladu s domaćim propisima i 
dobrim granskim običajima te na temelju načela nediskriminiranja i savjetovanja. Ne dovodeći u 
pitanja još strože odredbe domaćeg prava, takvo će savjetovanje obuhvaćati prethodnu obavijest o 
promjenama u broju zaposlenih, koju je klijent dužan u razumnom roku uputiti radničkim 
predstavnicima i, prema potrebi, nadležnim tijelima javne vlasti, a kako bi se plan smanjivanja broja 
zaposlenih mogao zajednički preispitati radi ublažavanja štetnih učinaka gubitka radnih mjesta za 
radnike u pitanju. O ishodu tog savjetovanja povest će se računa u konačnom planu smanjenja broja 
zaposlenih. 
 

Žalbeni mehanizam 

18. Klijent će radnicima (i njihovim organizacijama, ako takve postoje) na raspolaganje staviti žalbeni 
mehanizam ne bi li im omogućio iznošenje opravdanih prigovora na njihove radne uvjete. Klijent će 
radnike uputiti u postojanje žalbenog mehanizma prilikom njihovog primanja u radni odnos te se 
pobrinuti da im bude lako dostupan. Mehanizam bi trebao uključivati sudjelovanje predstavnika 
odgovarajuće razine rukovodstva i omogućiti žurno rješavanje prigovora uz primjenu razumljivog i 
transparentnog postupka kojim će se ulagateljima prigovora pružiti povratna informacija, bez 
prijetnje ikakvom kaznom. Ovaj mehanizam ne bi trebao onemogućiti pristup drugim sudskim ili 
upravnim sredstvima pravne zaštite koja bi mogla biti predviđena zakonom ili postojećim 
arbitražnim postupcima, niti nadomjestiti žalbene mehanizme predviđene kolektivnim ugovorima. 
 

Radnici koji nisu zaposlenici klijenta 

19. U slučaju radnika koji nisu zaposlenici klijenta, a koje je ovaj posredstvom izvođača ili drugih 
posrednika angažirao za potrebe rada na projektnim lokacijama ili obavljanja poslova izravno 
povezanih s ključnim ciljevima projekta, klijent će: (i) provjeriti jesu li ti izvođači ili posrednici 
ugledne i priznate tvrtke; i (ii) obvezati ih na pridržavanje zahtjeva navedenih u točkama 6. do 16. i 
točki 18 ovog IZ-a. Kada s radnicima koji nisu njegovi zaposlenici ugovor sklapa na izravnoj osnovi, 
klijent će se pridržavati zahtjeva iz točke 6. do 16. i točke 18. ovog IZ-a. 
 

Opskrbni lanac 

20. Štetni učinci povezani s opskrbnim lancima razmatrat će se u slučajevima kada su niski troškovi rada 
jedan od bitnih čimbenika konkurentnosti predmeta isporuke. U takvim okolnostima, klijent će 
poduzeti razumne korake ne bi li ispitao moguće iskorištavanje dječjeg ili prisilnog rada34 u svom 
opskrbnom lancu u vezi s robom i sirovinama koje su presudne za ispunjavanje osnovnih zadaća 
projekta. 

                                                 
34 U smislu konvencija MOR-a 138, 182, 29 i 105. 
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21. Ako u opskrbnom lancu ustanovi očitu prisutnost dječjeg ili prisilnog rada u suprotnosti s normama 
MOR-a, pri čemu predmetna roba ili sirovine bitno doprinose ostvarenju osnovnih ciljeva djelatnosti 
financiranih sredstvima EBRD-a, klijent će poduzeti sve razumne korake potrebne za rješavanje tog 
pitanja u skladu sa sljedećim zahtjevima: 
 
(a) U slučaju dječjeg rada, klijent bi trebao nastaviti s nabavom te robe i sirovina tek nakon što 
dobije zadovoljavajuća jamstva i dokaze da se dobavljač obvezao kako će, u skladu s dobrim 
međunarodnim običajima, provesti program iskorjenjivanja takvog postupanja u razumnom roku. 
Klijent će na redovnoj osnovi izvješćivati EBRD o napretku postignutom u provedbi tog programa. 
 
(b) U slučaju prisilnog rada, klijent bi trebao nastaviti s nabavom te robe i sirovina tek nakon što 
dobije zadovoljavajuća jamstva i dokaze da je dobavljač poduzeo odgovarajuće korake radi 
otklanjanja okolnosti koje predstavljaju prisilni rad. 
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