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ESENER-2: TEME



PREDNOSTI SIGURNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 Loša sigurnost i nedovoljna zaštita zdravlja na radnome mjestu 
šteti radnicima, a predstavlja trošak poslodavcima

Studije pokazuju kako je dobro upravljanje zaštitom na radu u 
poduzećima povezano s poboljšanim učinkom i profitabilnošću



UVOD

Ako se zanemaruje zaštita 
na radu, gube svi - od 
radnika do nacionalnih 
zdravstvenih sustava 

Prilikom rješavanja problema 
ozljeda na radu i bolesti u 
vezi s radom, moguće je 
izbjeći loše značajke sustava 
koje se odnose na sigurnost 
i zdravlje na radnome mjestu 
i trošenje vrijednih resursa



TROŠAK OZLJEDA POVEZANIH S RADOM, BOLESTI I SMRTI

 Projekt EU-OSHE 

„Troškovi i pogodnosti 

sigurnosti i zdravlja na 

radu” odvija se kroz dvije 

faze

 Cilj: 

Razvijanje gospodarskog 

troškovnog modela za 

uspostavljanje pouzdanih 

procjena troškova



FAZA 1

 Istraživanje velikih 

razmjera za 

prepoznavanje i procjenu 

dostupnih podataka u 

svim državama 

članicama koje se mogu 

upotrijebiti za razvoj 

modela za izračun 

troškova

Rezultat: pregled 

izvješća o dostupnosti i 

kvaliteti podataka (2017.)



FAZA 2 A

 Izrada približnog 

gospodarskoga troškovnog 

modela koji se temelji na 

međunarodnim dostupnim 

izvorima podataka (u 

suradnji s Međunarodnom 

organizacijom rada, 

Finskom i Singapurom)

Rezultat: izvješće o razvoju 

približnog modela (2017.)



FAZA 2 B

Razvoj sofisticiranoga gospodarskog 

troškovnog modela na temelju 

nacionalnih izvora podataka

Rezultat: izvješće o razvoju 

sofisticiranog modela (2018.)

U sklopu projekta također će se 

održati seminar za dionike kako bi se 

raspravilo o implikacijama modela za 

politiku i praksu zaštite na radu u 

2018. te o daljnjoj diseminaciji i 

vrednovanju u 2019. godini. 



KORISTI ZA POSLOVANJE

 Loša sigurnost i zdravlje na 
radu  je trošak  za tvrtke

Tvrtke s višom razinom 
zaštite na radu uspješnije 
su i održivije

Na svaki euro uložen u 
zaštitu na radu dolazi 
povrat od 2,2 eura

Odnos troškova i koristi pri 
poboljšanju sigurnosti i 
zdravlja je pozitivan



PREDNOSTI ULAGANJA U ZNR

Gospodarske prednosti dobrog 
upravljanja zaštitom na radu za 
tvrtke:

 poboljšana produktivnost 

radnika

 smanjena odsutnost s posla

 smanjene kompenzacijske 

isplate

 ispunjavanje zahtjeva 

ugovornih strana iz javnog i 

privatnog sektora



GOSPODARSKI POTICAJI

 Diljem Europe uvedene su 

sheme prema kojima se 

organizacije financijski 

nagrađuje zbog njihovih 

sigurnih i zdravih radnih 

mjesta 

 To obuhvaća:

1. niže premije osiguranja

2. porezne olakšice

3. državne subvencije i 

potpore



PRIMJER DOBRE PRAKSE

Sektor mesarstva u 
Njemačkoj - jedan od 
primjera dobre prakse 

Uključenim tvrtkama 
smanjene su premije zbog 
promicanja sigurnosti i 
zaštite zdravlja radnika, 
primjerice kupnjom sigurnih 
noževa ili organizacijom 
sigurnosne obuke za 
vozače



REZULTAT

 1.000 prijavljenih nezgoda 

manje na godišnjoj razini za 

mesarski sektor u Njemačkoj

 Smanjenje troškova 

procijenjeno je na 40 milijuna 

eura u roku od šest godina

 Na svaki uloženi euro ušteda 

od 4,81 eura

 Takvi primjeri mogu pomoći pri smanjenju broja ozljeda na radu, 
bolesti u svezi s radom i troškovima bolovanja



ESENER-2

Postoji li specifičan 
proračun za svaku godinu 
koji se odnosi na mjere i 

opremu za zaštitu zdravlja i 
sigurnosti u Vašem 

poduzeću?

Rezultati za Hrvatsku: 
a) 48,7% poslodavaca 

tvrdi kako ima 
proračun za ZNR

b) 51,3% poslodavaca 
nema predviđen 
proračun za ZNR



ESENER-2

Jeste li savjetovali sa 
stručnjacima koji se  bave 
ergonomskim dizajnom i 

opremanjem mjesta rada?

 U Hrvatskoj je 12%
poslodavaca dalo 
pozitivan odgovor, 
dok je 88% 
poslodavaca dalo 
negativan odgovor

 U Finskoj 79%
poslodavaca koristi
usluge stručnjaka za 
ergonomski dizajn i 
opremanje mjesta rada



ESENER-2

Podizanje svijesti o prevenciji koja se odnosi na 
konzumaciju alkohola, opojnih sredstava i pušenje

Rezultati za Hrvatsku 
u odnosu prema EU:

 Prevenciju provodi 
41,4% 
poslodavaca

 U odnosu na EU 
zaostajemo za 
5,9%



ESENER-2

Da li se izostanak radnika 
s posla (bolovanja) 

analiziraju s obzirom na 
poboljšanje uvjeta rada?

Rezultati za Hrvatsku u svim 
djelatnostima:

 Izostanci radnika najviše se 
analiziraju u proizvodnji 
(65,4%), a na drugom je mjestu 
građevinarstvo, gospodarenje 
otpadom te opskrba vodom i 
strujom (64,9%)
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