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МЕЂУНАРОДНИ ПАКТ О ЕКОНОМСКИМ, 
СОЦИЈАЛНИМ И КУЛТУРНИМ ПРАВИМА1 

(Изводи) 
 
 

Члан 2 
1. Свака држава чланица овог пакта обавезује се да и појединачно и путем 
међународне помоћи и сарадње, нарочито на економском и техничком пољу, а 
користећи у највећој могућој мери своје расположиве изворе предузима кораке 
како би се постепено постигло пуно остварење права признатих у овом пакту свим 
одговарајућим средствима, посебно укључујући доношење законодавних мера. 
2. Државе чланице овог пакта се обавезују да гарантују да ће сва права која су у 
њему формулисана бити остваривана без икакве дискриминације засноване на 
раси, боји, полу, језику, вери, политичком мишљењу или каквом другом мишљењу, 
националном или социјалном пореклу, имовинском стању, рођењу или каквој 
другој околности. 
3. Водећи на одговарајући начин рачуна о правима човека и својој националној 
привреди, земље у развоју могу да одреде у којој ће мери гарантовати лицима која 
нису њени држављани економска права призната овим пактом. 
 

Члан 3 
Државе чланице овог пакта обавезују се да обезбеде једнако право мушкарцима и 
женама да уживају сва економска, социјална и културна права која су набројана у 
овом пакту. 
 

Члан 7 
Државе чланице овог пакта признају право које има свако лице да се користи 
правичним и повољним условима за рад који нарочито обезбеђују: 
а) награду која минимално обезбеђује свим радницима: 

i) правичну зараду и једнаку награду за рад и исте вредности без икакве 
разлике; посебно, жене морају да имају гаранцију да услови њиховог рада нису 
гори од услова које користе мушкарци и примају исту награду као они за исти рад; 

ii) пристојан живот за њих и њихову породицу сходно одредбама овог пакта; 
б) хигијенско-техничку заштиту на раду; 
ц) исту могућност за све да напредују у свом раду у вишу одговарајућу категорију, 
водећи рачуна једино о навршеним годинама службе и о способностима; 
д) одмор, разоноду, разумно ограничење радног времена и повремена плаћена 
одсуства, као и накнаду за празничне дане. 
 

Члан 16 
1. Државе чланице овог пакта обавезују се да поднесу, према одредбама овог дела 
пакта, извештаје о мерама које буду усвојиле као и о напретку постигнутом у циљу 
обезбеђења поштовања права признатих у Пакту. 
 

                                                 
1 Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 7/71. 
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2. а) Сви извештаји се упућују генералном секретару Организације уједињених 
нација који доставља њихову копију Економском и социјалном савету на 
разматрање у складу са одредбама овог пакта. 
б) Генерални секретар Организације уједињених нација доставља исто тако 
специјализованим установама копију извештаја или одговарајуће делове извештаја 
које су упутиле државе чланице овог пакта које су такође чланови наведених 
специјализованих установа уколико се ови извештаји или делови извештаја односе 
на питања у вези са надлежностима ових установа у складу са њиховим 
законодавним актима. 
 

Члан 17 
1. Државе чланице овог пакта подносе своје извештаје по етапама, према програму 
који ће израдити Економски и социјални савет у року од једне године рачунајући 
од дана ступања на снагу овог пакта, пошто буде консултовао државе чланице и 
заинтересоване специјализоване установе. 
2. Извештаји могу да изнесу факторе и тешкоће које ометају ове државе да у 
потпуности изврше своје обавезе предвиђене у овом пакту. 
3. У случају да је држава чланица овог пакта већ упутила Организацији уједињених 
нација или некој специјализованој установи обавештења по том питању, неће бити 
потребно да се умножавају обавештења и биће довољно позвати се на ова 
обавештења. 
 


