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NACIONALNA KAMPANJA

Vrijeme provedbe:
»  2016. Europski tjedan zaštite na 

radu - početak kampanje

»  2016.–2018. Informiranje, 
promocija i provedba Nacionalne 
kampanje „STOP ozljedama na 
radu!“ u svim radnim sredinama, 
sektorima, udrugama sindikata i 
poslodavaca, jedinicama lokalne i 
regionalne samouprave, županijskim 
gospodarsko-socijalnim vijećima i 
na javnim lokacijama

»  2018. Europski tjedan zaštite 
na radu – prezentacija ostvarenih 
rezultata kampanje i dodjela 
priznanja dionicima koji su 
ostvarili zapažene rezultate u 
smanjivanju broja ozljeda na radu i 
unapređivanju zaštite na radu

Risko te poziva da na mjestu rada 
kontroliraš i upravljaš rizikom kao dijelom 
svakodnevne prevencije u zaštiti na radu!

Zaštita na radu je i moja 
odgovornost!

Zaštita na 
radu je i moja 
odgovornost!

KADA



... je važna kampanja?

»  Rad bez nesreća, smanjenje broja ozljeda 
na radu, izostanaka s rada zbog bolovanja te 
preranog odlaska iz svijeta rada

»  Podizanje svijesti o značenju prevencije 
potencijalnih rizika na radu

»  Učinkovita organizacija i provedba mjera 
zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika

»  Donošenje akcijskog plana mjera i aktivnosti 
za unapređivanje zaštite na radu u svakoj 
radnoj sredini

»  Očuvanje radne sposobnosti radnika tijekom 
cijelog radnog vijeka

 »  Dobra zaštita na radu pridonosi povećanju 
produktivnosti, konkurentnosti i ostvarivanju 
poslovnih rezultata

Za uspješnu kampanju potrebno je 
sudjelovanje svih tvrtki, ustanova, 

institucija i organizacija,  
a ključni dionici su:

»  Uprave, rukovoditelji, ovlaštenici 
poslodavca i radnici

»  Sindikati, radnička vijeća i povjerenici 
radnika za zaštitu na radu

»  Voditelji ljudskih resursa

»  Stručnjaci zaštite na radu i  
specijalisti medicine rada i sporta te 
ovlaštene osobe za obavljanje  
poslova zaštite na radu 

»  Strukovne udruge

»  Obrazovne ustanove

»  Mediji (tiskani, radio, TV, portali)

Uključite se i primijenite 
praktične vodiče:

»  Vodič za analizu ozljeda na radu 

»  Vodič za izradu procjene rizika 

»  Vodič za izradu programa 
osposobljavanja 

»  Vodič za unutarnji nadzor stanja  
zaštite na radu

»  Vodič za izbor povjerenika radnika za 
zaštitu na radu

»  Akcijski plan mjera i aktivnosti za 
unapređivanje zaštite na radu

Najbolji rezultati postižu se 
uključivanjem i  

suradnjom svih dionika!

http://zuznr.hr

ZAŠTO TKO KAKO


