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Ciljevi izmjena i dopuna ZZR-a
• Provedba Akcijskog plana Vlade RH za administrativno
rasterećenje gospodarstva

- Odbor zaštite na radu,
- Broj osposobljenih radnika za pružanje prve pomoći
(na ukupan broj radnika),
- Prijava ozljeda na mjestu radu (radnika, osoba na radu
ili drugih osoba),
- Dokumentacija iz zaštite na radu na privrem. gradilištu
• Dorada pojedinih odredbi ZZR-a radi veće transparentnosti
u provedbi i ispravak uočenih nesukladnosti i pogrešaka u
ZZR-u
• Usklađivanje pojedinih odredbi ZZR-a s drugim propisima
(ZOR i ostalo)

Primjena i obveze iz ZZR-a
• Prijedlog dopune (čl. 4.):
(2) Obveze iz ovoga Zakona ne odnose se na obrtnika
koji obrt obavlja sam kao niti na poslodavca kojeg
zastupa jedna fizička osoba koja je ujedno i jedini
radnik kod poslodavca, osim kada za poslodavca
obavljaju određene aktivnosti osobe na radu.
• Osobe iz stavka 2. ovoga članka obvezne su
primjenjivati ovaj Zakon kada zajedno s drugom
osobom ili više drugih osoba obavljaju radove na
istom mjestu rada (određena koordinacija).
Direktiva 92/57/EEZ – privremena gradilišta

Primjena i obveze iz ZZR-a
• Čl. 4. st. 2.
• Aktualna odredba: „Odredbe ovoga Zakona se ne
primjenjuju…..
• Prijedlog izmjene:
• Pri obavljanju pojedinih specifičnih poslova kod kojih
se zbog njihovih posebnosti i neizbježne
proturječnosti s ovim Zakonom ne mogu u cijelosti
primijeniti opća načela prevencije, kao pri pojedinim
poslovima Oružanih snaga Republike Hrvatske,
policije, zaštite i spašavanja, zaštite osoba i imovine,
vatrogasaca i pirotehničara te drugim specifičnim
poslovima, zaštita na radu uređuju se posebnim
propisima.

Sastav članova Nacionalnog vijeća za zaštitu
na radu
• Čl. 6.
• Prijedlog izmjene :
• Proširenje sa sadašnjih 7 članova na 9 članova, na način
da 2 nova člana predlaže ministar nadležan za zdravlje
(zdravstvo)
- Koncenzus socijalnih partnera i javnih ustanova na
području ZNR, o proširenju broja članova
• Postojeća odredba utvrđuje predlagatelje članova
nacionalnog vijeća (uz ravnatelja ZUZNR) a ne njihov
konkretni sastav

Sudjelovanje radnika i njihovih
predstavnika u izradi procjene rizika
• Čl. 18. st. 5.
• Prijedlog dopune:
• Dopuna prekršajne odredbe za neispunjenje navedene
obveze (čl. 98.)
• Kako bi se potaknuo proces sudjelovanja radnika i
njihovih predstavnika pri izradama procjena rizika
(uvažavanje njihovih stavova)

Stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na
radu
• Čl. 22.
• Prijedlog izmjena:
• Stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu
osigurati bez vođenja upravnog postupka u pogledu
izdavanja, oduzimanja i prestanka odobrenja (čl. 22. st. 3.)
• Po sadašnjim odredbama ZZR-a MRMS je
drugostupanjsko tijelo koje rješava u tim postupcima (čl.
83. st. 5.)
• Registar se proširuje, osim za stručnjake zaštite na radu,
na druge osobe određene za obavljanje poslova zaštite na
radu (poslodavci do 49 radnika – poslodavac ili njegov
ovlaštenik)

Dinamika održavanja sjednica Odbora
zaštite na radu
• Čl. 34.
• Redovite sjednice Odbora

Prijedlog izmjene:
- Najmanje jednom u šest mjeseci za razliku od
sadašnje odredbe (najmanje jednom u tri mjeseca)
- Dopuna prekršajne odredbe u vezi gornje obveze
(sada sankcionirano samo u slučajevima
neodržavanja Odbora za izvanredne okolnosti)

Broj osposobljenih radnika za pružanje
prve pomoći
• Čl. 56. st. 2.
Prijedlog izmjene:
- Umjesto najmanje 1 do 20 radnika, najmanje 1 do 50
radnika, te još po jedan do svakih sljedećih 50 radnika
Prijedlog dopuna:
- „(3) Broj osposobljenih i imenovanih radnika za
pružanje prve pomoći mora odgovarati broju lokacija
poslodavca, smjenskom radu te drugim
organizacijskim okolnostima kod poslodavca.
- (4) Poslodavac je radnicima osposobljenim za pružanje
prve pomoći dužan uručiti pisanu odluku o obvezi
pružanja prve pomoći te obavijestiti sve ostale radnike
o radnicima koji su osposobljeni i imenovani za
pružanje prve pomoći.“

Zaštita nepušača na radu
• Čl. 57.
Prijedlog dopune:
Usklađivanje s odredbama Zakona o ograničavanju
uporabe duhanskih i srodnih proizvoda na način da
se termin

…. od djelovanja duhanskog dima
Proširi na termin
……od djelovanja dima duhanskih i srodnih
proizvoda, biljnih proizvoda za pušenje te para
elektroničkih cigareta

Dokumentacija na privremenim
gradilištima
• Čl. 62. st. 3.
• Procjena rizika, dokazi i zapisnici ne moraju se
nalaziti na radilištu na kojemu rad ukupno traje
kraće od 30 dana, ali moraju biti dostupni u roku
koji odredi nadležni inspektor.

Prijedlog izmjene (na tragu Akcijskog plana):
- Kraće od 60 dana

Obavijest inspekcijskom tijelu o smrtnoj i
teškoj ozljedi
• Čl. 65.
• Postojeća odredba je sankcionirana ali nije
dovoljno jasna i transparentna
Prijedlog dopune (na tragu Akcijskog plana):
- Definirati pojam teške ozljede za potrebe ZZR-a,
- Definirati pojam „odmah po nastanku ozljede” iz
postojeće odredbe

Obavijest inspekcijskom tijelu o smrtnoj i
teškoj ozljedi
• Čl. 65.
Prijedlog dopune:
„(3) U provedbi stavka 1. ovoga članka, teškom
ozljedom se smatra svaka ozljeda zbog koje je
radniku, osobi na radu ili drugoj osobi pružena hitna
medicinska pomoć odnosno zbog koje je ozlijeđena
osoba zbrinuta u zdravstvenoj ustanovi i kada je
zbog tih okolnosti radnik ili osoba na radu
privremeno spriječena za daljnje obavljanje poslova.

Obavijest inspekcijskom tijelu o smrtnoj i
teškoj ozljedi - nastavak
• Čl. 65.
Prijedlog dopune:
(4) U provedbi stavka 2. ovoga članka, smatrati će se
da je poslodavac odmah obavijestio tijelo nadležno
za inspekcijski nadzor ako je nakon isključenja
izvora ozljede, pružanja prve pomoći ozlijeđenoj
osobi te pozivanja hitne medicinske pomoći ili
zbrinjavanja ozlijeđene osobe u zdravstvenu
ustanovu, bez odlaganja obavijestio mjesno nadležni
ured tijela nadležnog za inspekcijski nadzor na broj
telefona objavljen na službenim stranicama toga
tijela ili na jedinstveni telefonski broj za hitne
službe 112.”

Redefiniranje poslova ZUZNR
• Čl. 83. st. 4. pods. 6.
Zavod u okviru djelokruga rada:
6) izrađuje stručna mišljenja iz zaštite na radu za različite
subjekte

Prijedlog dopune:
- Kako ne bi dolazilo do preklapanja s poslovima iz
nadležnosti MRMS
„(6) izrađuje stručna mišljenja o načinu organizacije te
provedbi mjera i tehničko tehnološkoj primjeni pravila
zaštite na radu za različite dionike“

