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Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 

6. Međunarodni stručno-znanstveni skup  

"Zaštita na radu i zaštita zdravlja„ Zadar, 21.-24.9.2016. 

 

Predstavnici: 

 Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 

 Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 

 Inspektorat rada 

 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i 

zapošljavanje osoba s invaliditetom 

 
http://www.hzzzsr.hr/images/ZAKLJU%C4%8CCI_OKRUGLOG_STOLA.pdf 

„Liječnička svjedodžba/uvjerenje – problemi u praksi” 

http://www.hzzzsr.hr/images/ZAKLJU%C4%8CCI_OKRUGLOG_STOLA.pdf
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Pravilnik o poslovima na kojima 

radnik može raditi samo nakon 

prethodnog i redovnog 

utvrđivanja zdravstvene 

sposobnosti, NN 70/10 

 

Uputnica za utvrđivanje 

zdravstvene sposobnosti 

radnika – obrazac RA-1 

 PPUR, čl.3, točka … 

3. 17. 

 čl.3, točka 18 (23, 41, ..) 

 čl.3, točka 19 
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Pravilnik o poslovima na kojima 

radnik može raditi samo nakon 

prethodnog i redovnog 

utvrđivanja zdravstvene 

sposobnosti, NN 70/10 

 

Uvjerenje o zdravstvenoj 

sposobnosti radnika – obrazac 

RA-2 

 PPUR, čl.3, točka … 

 sposoban 

 privremeno nesposoban 

 nesposoban 

3. 17. 
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Pravilnik o poslovima na kojima 

radnik može raditi samo nakon 

prethodnog i redovnog 

utvrđivanja zdravstvene 

sposobnosti, NN 70/10 

Uvjerenje o zdravstvenoj 

sposobnosti radnika – obrazac 

RA-2 

 PPUR, čl.3, točka … 

3. 17. 
 sposoban uz ograničenje   

 kontakt s poslodavcem/ 

stručnjakom zaštite na radu 

 izvanredni pregled 

 drugi posao 

 prema pravilniku ta 

mogućnost ne postoji 
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Uputnica za utvrđivanje 

zdravstvene sposobnosti 

radnika – obrazac RA-1 

 označeni radni uvjeti 

x 

x 
x 5kg 

x 

pakirer  

 zdravstveni pregledi prema 

Zakonu o zaštiti na radu, čl. 

63. st.2. 

 zdravstveni pregledi prema 

Zakonu o na radu, čl. 24. st.2. 

Pravilnik o poslovima na kojima 

radnik može raditi samo nakon 

prethodnog i redovnog 

utvrđivanja zdravstvene 

sposobnosti, NN 70/10 
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Uvjerenje o zdravstvenoj 

sposobnosti radnika – obrazac 

RA-2 

 sposoban 

 privremeno nesposoban 

 nesposoban 

 sposoban uz ograničenje 

pakirera  

Pravilnik o poslovima na kojima 

radnik može raditi samo nakon 

prethodnog i redovnog 

utvrđivanja zdravstvene 

sposobnosti, NN 70/10 
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utvrđivanja zdravstvene 

sposobnosti, NN 70/10 

 

Uputnica za utvrđivanje 

zdravstvene sposobnosti 

radnika – obrazac RA-1 

 PPUR, čl.3, točka …+ 

označeni radni uvjeti 

3. 17. 
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Pravilnik o poslovima na kojima 

radnik može raditi samo nakon 

prethodnog i redovnog 

utvrđivanja zdravstvene 

sposobnosti, NN 70/10 

 

Uvjerenje o zdravstvenoj 

sposobnosti radnika – obrazac 

RA-2 

 PPUR, čl.3, točka … 

 sposoban 

 privremeno nesposoban 

 nesposoban 

3. 17. 

 označeni radni uvjeti 

 sposoban uz ograničenje ?? 

prema Uputnici broj….. 
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Pravilnik o poslovima s 

posebnim uvjetima rada,  

NN 5/84 

 bez uputnice 

 pregled se ne bi trebao 

obaviti 
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Specijalist medicine rada i sporta dužan je dostaviti uvjerenje 

o zdravstvenoj sposobnosti i poslodavcu i radniku 

Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon 

prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti: 

 čl. 6: nakon obavljenog zdravstvenog pregleda izdaje se uvjerenje 

o zdravstvenoj sposobnosti radnika za obavljanje određenih 

poslova 

 čl. 7:  radnik odnosno poslodavac imaju pravo na žalbu na ocjenu 

zdravstvene sposobnosti u pisanom obliku u roku 15 dana od 

dana primitka uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika  
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Neslaganje ocjene specijaliste medicine rada i vještaka 

Zavoda za  vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i 

zapošljavanje osoba s invaliditetom  

 potiče se Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje da razmotri 

mogućnost pisanja potrebe daljeg liječenja u Rješenju kad to u 

svojem mišljenju preporuči vještak  

 usaglašena je potreba dalje suradnje Hrvatskog zavoda za zaštitu 

zdravlja i sigurnost na radu i Zavoda za vještačenje, profesionalnu 

rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kroz zajedničke 

radionice specijalista medicine rada i sporta i vještaka  
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Procjena rizika Obilazak radnog mjesta: 

 u svrhu ocjenjivanja zdravstvene 

sposobnosti radnika i zahtjeva radnog 

mjesta 

 radi provjere procjene opasnosti 

(prema procjeni doktora specijaliste 

medicine rada odnosno HZZO) 

 specijalist medicine rada 

Odbor zaštite na radu 

 problemi vezani uz 

grupnu primjenu mjera 

zaštite 

Savjetovanje 

 problemi vezani uz 

pojedinog radnika 

 stručnjak zaštite na radu  

 radnik 

Radnici sa smanjenom radnom 

sposobnosti 

 nakon periodičnih pregleda 

 nakon dugih bolovanja  

 nakon ocjene mirovinskog osiguranja 
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Na nacionalnoj razini 
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Zajednički pristup u zaštiti zdravlja radnika 
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Multidisciplinarni tim: 

 specijalisti i specijalizanti medicine rada i sporta, 

doktori medicine rada 

 medicinska sestra, zdravstveni tehničar 

 psiholog 

 inženjeri sigurnosti 

 inženjeri drugih tehničkih područja: strojarstva, 

poljoprivrede, kemije 

 zaposlenici visoke izobrazbe drugih područja 

Zajednički pristup u zaštiti zdravlja radnika 
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Temeljne funkcije: 

 praćenje stanja u području zaštite zdravlja i 

sigurnosti na radu 

 sudjelovanje u stvaranju zakonodavstva 

 stručna i ekspertna mišljenja 

 širenje informacija 

 prijenos znanja 

 projekti i programi 

Zajednički pristup u zaštiti zdravlja radnika 
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 registar profesionalnih  

bolesti 

 registar profesionalnih  

bolesti uzrokovanih  

azbestom 

 podaci o ozljedama na radu 

 podaci o radnicima izloženim rizicima na radu 

 podaci o praćenju zdravlja radnika zaposlenih na poslovima s 

posebnim uvjetima rada 

Zajednički pristup u zaštiti zdravlja radnika 

Praćenje stanja u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu 
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 predlaganje i komentiranje prijedloga zakonskih propisa 

 sudjelovanje u radnim skupinama za izradu propisa 

 izrada stručnih podloga 

Zajednički pristup u zaštiti zdravlja radnika 

Sudjelovanje u stvaranju zakonodavstva 
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Na zahtjev: 

 HZZO, HZMO, Zavod za 

vještačenje, profesionalnnu 

rehabilitaciju osoba s invaliditetom 

 radnici, sindikati 

 poslodavci, udruge poslodavaca 

 Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo 

rada i mirovinskog sustava, druga 

ministarstva 

Zajednički pristup u zaštiti zdravlja radnika 

Stručna i ekspertna mišljenja 

O: 

 profesionalnim bolestima 

 ozljedama na radu 

 radnoj sposobnosti  

 primjeni pojedinih mjera 

zaštite (OZO, PUR, ….) 

 o rizicima za zdravlje 

različitih radnih uvjeta   
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 www.hzzzsr.hr: 23939 posjetitelja u 2015. 

 e-novine:  3700 e-adresa u 2015. 

 odgovori na pitanja 

Zajednički pristup u zaštiti zdravlja radnika 

Širenje informacija 
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 seminari, radionice, sastanci 

 smjernice, stručna stajališta i kriteriji, doktrine, dobra 

praksa  

Zajednički pristup u zaštiti zdravlja radnika 

Prijenos znanja 
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 za stručnjake zaštite na radu 

 za specijaliste medicine rada  

 za radnike i njihove predstavnike 

 za poslodavce i njihove predstavnike 

 za državnu upravu 

Zajednički pristup u zaštiti zdravlja radnika 

Seminari, radionice, sastanci 

 Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura 

 Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura 

 Ruke su vaš najvažniji alat 

 Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela 

 Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala 

 Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica 

 Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine  

 Osobna zaštitna oprema za zaštitu dišnih organa  

 Stres na radu: izvori, posljedice i intervencije 

 Zdravstveni rizici u djelatnosti trgovine 

 Zaštita na radu u kemijskoj industriji 

 Seminari s Državnim inspektoratom 
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Zajednički pristup u zaštiti zdravlja radnika 

Smjernice, stručna stajališta i kriteriji, doktrine, dobra praksa  

 Praktična smjernica za procjenu rizika na radu  

 Praktična smjernica za ocjenu rizika pri ručnom rukovanju teretom  

 Smjernica o uređivanju radnih mjesta na kojima se dugotrajno sjedi 

 Praktična smjernica za rad s karcinogenim i mutagenim tvarima 

 Praktična smjernica za opseg i vrstu zdravstvenog pregleda i tjelesne 

pripremljenosti vatrogasaca 

 Praktična smjernica za provođenje medicinskih pregleda radnika kod kojih 

zbog uvjeta rada postoji veća mogućnost oštećenja zdravlja 

 Smjernica za rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura  

 Smjernica za rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura 

 Smjernica dobre prakse: Rad u hladnjačama 

 Smjernica dobre prakse: Rizici u poljoprivredi 

 Smjernica za siguran rad kod obrade drveta 

 Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada 

 Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura  

 Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura 

 Križobolja – najčešća tegoba današnjeg radnika, 

 Nosite teret?  Čuvajte svoje zdravlje! 

 Čuvajte svoje ruke 

 10 savjeta za sigurnu uporabu rukavica pri radu s organskim otapalima 

 Ruke su vaš najvažniji alat 

 Sigurno rukovanje, skladištenje i zbrinjavanje goriva, maziva i ulja 

 Siguran rad s poljoprivrednim strojevima i uređajima 

 Siguran rad s traktorom 

 Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave 

 Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala 

 Savjeti za mlade radnike 
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Zajednički pristup u zaštiti zdravlja radnika 

Projekti i programi 

 MATRA: „Osnaživanje Hrvatskog zavoda za medicinu rada“ , 

2006-2008 

 MATRA: „Jačanje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i 

sigurnost na radu u području sigurnosti na radu”, 2011 

 IPA 2007: Zdravlje i sigurnost na radu, 2011-2012 

 Upravljanje stresom – Stres na radnom mjestu 

 Primjena mjera i informiranost učenika o zaštiti na radu u 

srednjim strukovnim školama  

 Razvoj modela za istraživanje nesreća i incidenata na radu 



Hrvatski zavod za zaštitu 

zdravlja i sigurnost na radu 

www.hzzzsr.hr 

e-mail: hzzzsr@hzzzsr.hr 

Ljiljana Ivić-PP

