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ZAŠTITA NA RADU

ZAKONSKO UREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU  II.
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Koja je uloga odbora za zaštitu na radu?

Odbor planira i nadzire primjenu pravila zaštite na radu, izobrazbu i obavješćivanje 

o zaštiti na radu, vodi politiku sprječavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i 

potiče stalno unapređivanje zaštite na radu.

Koja je uloga povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu?

Zadatak je povjerenika da djeluje u interesu zaposlenika u zaštiti na radu te da 

prati primjenu propisa i naređenih mjera zaštite u radnoj sredini u kojoj je izabran. 

O svom radu povjerenik je dužan najmanje svaka tri mjeseca izvješćivati 

zaposleničko vijeće.

Može li poslodavac prenijeti ovlasti iz zaštite na radu na drugu osobu?

Poslodavac može obavljanje poslova zaštite na radu prenijeti i na svojeg 

ovlaštenog predstavnika (ovlaštenik).
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Kakvu evidenciju iz zaštite na radu mora voditi poslodavac?

Isprave i evidencije su važni dokumenti o primjeni i provođenju mjera zaštite na 

radu ;

Mora čuvati:- tehničku dokumentaciju - upute o načinu korištenja strojeva i uređaja 

planove uređenja privremenih radilišta - isprave o obavljenim ispitivanjima - dokaze 

o ispravnosti instalacija o zaposlenicima osposobljenim za rad na siguran način - o 

zaposlenicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada - o opasnim 

tvarima koje proizvodi, prerađuje ili koristi - o ozljedama na radu, pojavi 

profesionalnih bolesti i poremećaja u tehnološkom procesu koji su mogli izazvati 

štetne posljedice za sigurnost i zdravlje zaposlenika. Mora voditi knjigu nadzora u 

koju upisuju svoje odluke. Mora podnijeti godišnje izvješće.

Ima li zaposlenik pravo ne koristiti propisana zaštitna sredstva i opremu na osobnu 

odgovornost?

Zaposlenik je obvezan osposobiti se za rad na siguran i koristiti propisana zaštitna 

sredstva .
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Što je dužan učiniti zaposlenik ako mu prijeti neposredna opasnost na radnom 

mjestu?

Zaposlenik ima pravo odbiti rad ako mu neposredno prijeti opasnost za život i 

zdravlje jer nisu primijenjena propisana pravila zaštite na radu. Ako mu prijeti 

opasnost, zaposlenik je dužan obavijestiti poslodavca ili njegova ovlaštenika te 

svojeg povjerenika za zaštitu na radu.

Koja je uloga medicine rada? 

Poslodavcu je dužnost osigurati zaposlenicima usluge službe medicine rada radi 

provođenja zdravstvenog nadzora primjerenog opasnostima i štetnostima za 

zdravlje i sigurnost kojima su zaposlenici izloženi.


