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KONFERENCIJA

„ULOGA I ZNAČAJ STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU- DANAS I SUTRA”



CILJEVI KONFERENCIJE

1. Ukazati na 
značaj i ulogu 

stručnjaka 
zaštite na 

radu

2. Podsjetiti na 
sadašnju 

normativnu 
regulativu i 
potrebno 

usklađivanje

3. Predstaviti 
iskustvo 

Republike 
Slovenije

4. Pružiti 
odgovore na 

ključna 
pitanja:

Da li stručnjaci zaštite na radu svojim znanjem, vještinama i 
kompetencijama utječu na zaštitu života  i očuvanje radne sposobnosti 
radnika?

Da li je obnavljanje i proširivanje znanja stručnjaka zaštite na radu preduvjet  
učinkovitosti i unapređivanja zaštite na radu?

Da li je sustavni i organizirani pristup stalnom stručnom usavršavanju 
stručnjaka ZNR prihvatljiv kao model?

Da li je logična uspostava registra stručnjaka zaštite na radu  radi 
neposredne i brže komunikacije te vođenja uredne evidencije o pohađanju 
određenih obrazovnih sadržaja i izdavanja odgovarajućih dokumenata?

Da li je prihvatljivo da netko tko je stekao status stručnjaka  zaštite na radu 
prije 10, 20 ili 30 godina ne pohađa programe stručnog usavršavanja ili 
zbog nedovoljnog osobnog interesa ili zbog nedostupnosti ili neobveznosti?

Da li je zadaća države da stvori uvijete i sustav u okviru kojeg će se 
omogućiti, poticati i vrednovati stalno stručno usavršavanje  stručnjaka 
zaštite na radu?



STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Zašto je nužno?

„Jedinu sigurnost čovjeku može pružiti znanje, 
iskustvo i sposobnost”

Henry Ford



OZLJEDE NA MJESTU RADA 2015. / 2016.

Izvor: HZZZSR, IR



BROJ ONR U 2016. NA MJESTU RADA 
PREMA VELIČINI POSLODAVCA

Izvor: HZZZSR



STOPA ONR NA 1.000 ZAPOSLENIH U 2016. 
PREMA DJELATNOSTI NKD 2007



ŠTO SU OPĆI UZROCI NESREĆA NA RADU?

 Propusti u obavljanju poslova ZNR?
 Odnos poslodavca prema ZNR?
 Neodgovarajući rad stručnjaka ZNR?
 Propusti ovlaštenika poslodavca i povjerenika 

radnika za ZNR?
 Propusti radnika?
 Ostali razlozi?



OBAVLJANJE POSLOVA ZNR
(Zakon o zaštiti na radu / NN 71/14. i 118/14.)

Poslodavac je obvezan utvrditi i 
obavljati poslove zaštite na radu u 
skladu s procjenom rizika, stanjem 

zaštite na radu i brojem radnika

Poslodavac ako ispunjava 
propisane uvjete

Ugovor o radu sa stručnjakom ZNR

Ugovor s ovlaštenom osobom

-određivanje stručnjaka ZNR

Ista lokacija – zapošljavanje 
zajedničkog stručnjaka ZNR

Kako?



PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA ZNR

(NN 112/14., 43/15., 72/15. i 140/15.)

Uređuje obavljanje poslova 
zaštite na radu kod poslodavca i 

utvrđuje uvjete za njihovo 
obavljanje

Stručnjak zaštite na radu može 
kod poslodavca, ovisno o broju 
radnika i djelatnosti, obavljati 
poslove zaštite na radu kao 

stručnjak zaštite na radu I. i II. 
Stupnja

Stručnjak zaštite na radu koji će 
kod poslodavca obavljati 

poslove zaštite na radu mora biti 
iz područja tehničkih, 

biotehničkih ili prirodnih znanosti, 
odnosno iz područja koje 

odgovara djelatnosti 
poslodavca



PRIMJER: OBAVLJANJE POSLOVA ZNR  
(POSLODAVCI DO UKLJUČIVO 49 ZAPOSLENIH)

Izvor: Inspektorat rada 2016. godina



STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU

Stručna neovisnost

Pruža stručnu pomoć poslodavcu (njegovim ovlaštenicima) te 
radnicima (njihovim povjerenicima)

Odluke u vezi struke donosi stručnjak ZNR i za njih snosi odgovornost

Profesionalnim, stručnim i odgovornim radom stručnjak ZNR „štiti” 
poslodavca kao odgovornu osobu za ZNR

Brine o sigurnosti i zaštiti radnika

Provodi učinkovit unutarnji nadzor i poduzima potrebne mjere

Surađuje sa svim organizacijskim jedinicama i vanjskim dionicima



ZAKON O ZNR I PODZAKONSKI AKT
SADAŠNJA NORMATIVNA REGULATIVA

Članak 22. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14. i 118/14.) 

(1) Poslodavac je obvezan stručnjaku zaštite na radu omogućiti ispunjavanje obveza te je obvezan osigurati mu potrebno vrijeme, opremu, pomoć 

drugih stručnih radnika i ostale uvjete za rad, kao i profesionalnu neovisnost te ga ne smije staviti u nepovoljniji položaj zbog obavljanja poslova 

zaštite na radu prema odredbama ovoga Zakona i drugih propisa te prema pravilima struke. 

(2) Poslodavac je obvezan omogućiti stručnjaku zaštite na radu stručno usavršavanje iz zaštite na radu i snositi 

troškove toga osposobljavanja.

(3) Ministar pravilnikom iz članka 20. stavka 9. ovoga Zakona propisuje način i uvjete polaganja stručnog ispita

za stručnjaka zaštite na radu te uvjete za priznavanje statusa stručnjaka zaštite na radu, oblike stalnog stručnog

usavršavanja i načine njegovog vrednovanja, izdavanje, oduzimanje i prestanak odobrenja te ustroj i vođenje

registra izdanih odobrenja stručnjacima zaštite na radu.

Članak 35. Pravilnika o osposobljavanju iz ZNR i polaganju stručnog ispita  (NN 112/14.)

(1) Poslodavac je obvezan omogućiti stručnjacima zaštite na radu stručno usavršavanje koje provode središnja 

tijela državne uprave nadležna za zaštitu na radu (MRMS – dodatno tumačenje „tijela javne vlasti”).
(2) Koordinatori zaštite na radu dužni su se usavršavati.

Članak 83. st.4. podst. 2. i 9. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14. i 118/14.) 

(4) Zavod u okviru djelokruga rada:
2) izrađuje programe, vodiče, metode i modele za zaštitu na radu
9) postupa i rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku u vezi s davanjem ovlaštenja osobama za zaštitu na 

radu i davanjem odobrenja stručnjacima za zaštitu na radu



STRUČNI ISPIT STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU (I)

 Pravilnik o osposobljavanju iz ZNR i polaganju stručnog ispita (NN 112/14.)

 OPĆI DIO (najmanje završena srednja škola ili srednja stručna sprema)

 POSEBNI DIO (položen opći dio i završen preddiplomski studij)

 Prijava i polaganje pred ispitnom komisijom MRMS

 Program ispita – prilog Pravilnika (obuhvaća područja)

 Usmeni ispit

 Opći i posebni dio ispita isti dan

 Troškove ispita snosi poslodavac ili kandidat

 Ocjena „položio” svih članova komisije

 Izdaje se uvjerenje



STRUČNI ISPIT STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU (II)

 Da li sadržaj i način polaganja stručnog ispita osigurava stručan i učinkovit 

rad?

 Da li je uz usmeni ispit potreban i pismeni, odnosno praktičan rad?

 Stručnjak ZNR I. stupanj – dvije mogućnosti

• Polaganje stručnog ispita samo opći dio (normativna regulativa)

• Završetak programa usavršavanja za poslove specijaliste/ice ZNR (250 sati 

teoretski i praktični dio)



STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
DALJNJI POTREBNI NORMATIVNI KORACI

Usklađivanje 
određenih 

odredbi ZZNR

Donošenje Pravilnika 
o informacijskom 

sustavu ZNR ZUZNR

Donošenje izmjena i 
dopuna Pravilnika o 

osposobljavanju iz zaštite 
na radu, polaganju 

stručnog ispita  i stalnog 
stručnog usavršavanja 

stručnjaka zaštite na radu



STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

 Značajna reforma u području zaštite na radu
 Izjednačavanje prava i obveza stručnjaka ZNR s drugim 

sličnim profesijama (medicina rada, javna nabava,...)
 Kontinuirano unapređivanje znanja, kompetencija i 

vještina stručnjaka ZNR
 Podizanje razine stručnosti i izvrsnosti u radu stručnjaka 

ZNR
 Oblikovanje edukativnih programa u skladu s 

promjenama u području ZNR i potrebama pojedinih 
korisnika 

 Provjereni, stručni i kompetentni predavači
 Optimizacija troškova edukacije
 Mogućnost urednog ispunjavanja obveza od strane 

stručnjaka ZNR
 Vrednovanje stručnog usavršavanja
 Doprinos unapređivanju cjelokupnog područja ZNR



STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 
STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

Promjena se ne događa sama po sebi, ona se 
pokreće s razlogom, mišlju, idejom i 

djelom!

Zaključak



Prilaz Ivana Visina br. 1-3

10020 Zagreb

Tel.: +385 1 6459 220

Fax.: +385 1 6459 221

E-mail: ravnateljstvo@zuznr.hr

http://www.zuznr.hr

Zaštita na radu je i 

moja odgovornost!


