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      PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 

 

 

Predmet: Amandmani na Konačni prijedlog zakona o zaštiti na radu, P.Z.E. br. 607 

 

  Temeljem članka 196. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora podnosim 

amandmane na Konačni prijedlog zakona o zaštiti na radu, P.Z.E. br. 607: 

 

 

 

A M A N D M A N   I  

 

Na članak 43. 

 

U članku 43. u stavku 5. iza riječi „arbitražna“ dodaju se riječi „ili sudska“. 

 

Obrazloženje: 

Ukidanjem mogućnosti da suglasnost radničkog vijeća odnosno sindikalnog povjerenika 

koji ima sva prava i obveze radničkog vijeća nadomjesti sudska odluka, ograničava se pravo 

na pristup sudu, te se ukida pravo na izbor hoće li tu odluku nadomjestiti sudska ili arbitražna 

odluka. Pored toga, nameće se postupak arbitraže koji je skup, pa stoga predlažem ostavljanje 

mogućnosti da suglasnost radničkog vijeća nadomjesti i sudska odluka. 

 

A M A N D M A N   II 

 

 

Na članak 70. 

 

U članku 70. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase: 

 

„(4) Ako radnici nisu na skupu radnika izabrali povjerenike radnika za zaštitu na radu, 

sindikat može imenovati povjerenike zaštite na radu, pri čemu se broj povjerenika i mandat 

utvrđuju u skladu s odredbama stavka 2. i 3. ovoga članka. 

 

(5) Ako kod poslodavca djeluje više sindikata, a sindikati ne postignu sporazum o 

povjerenicima radnika za zaštitu na radu, na odgovarajući način primijenit će se odredbe 

Zakona o radu vezane uz izbore za radničko vijeće.“ 

 

 U dosadašnjem stavku 4. iza riječi „izabrano“ dodaju se riječi „ili imenovano“. 

 



Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6. 

 

 Obrazloženje: 

 

 Predložena dopuna osigurava očuvanje stečenih prava odnosno postojećih nacionalnih 

odredbi  i postignute razine zaštite, u duhu Direktive Vijeća 89/391/EEZ o uvođenju mjera za 

poticanja poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu. Ona je utemeljena na 

međunarodnim istraživanjima provedenim na području Europske unije, koja dokazuju da je 

prevencija puno uspješnija, a broj povreda na radu značajno manji kod poslodavaca kod kojih 

djeluju povjerenici za zaštitu na radu, a posebice u slučajevima kada ti povjerenici imaju 

stručnu, organizacijsku, edukacijsku i svaku drugu pomoć sindikata. 

 

 

A M A N D M A N   III 

 

 

Na članak 101. 

 

U članku 101. stavak 7. mijenja se i glasi: 

 

„(7) Izabrani ili imenovani povjerenici radnika za zaštitu na radu prema postupku propisanom 

Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96-ispravak, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 

75/09 i 143/12) obnašaju tu dužnost do isteka mandata na koji su izabrani, a poslodavci koji 

zapošljavaju do uključivo dvadeset radnika dužni su sazvati skupove radnika kako bi se 

izabrao povjerenik radnika za zaštitu na radu.“ 

 

 Obrazloženje: 

 

Poznata je činjenica kako su tijekom mjeseca ožujka/travanja 2014. provođeni izbori za 

radnička vijeća, te je tijekom tih izbora kod većeg broja poslodavaca obavljen izbor i 

povjerenika radnika za zaštitu na radu. U tom razdoblju obavljeni su izbori ili imenovanja 

temeljem važećeg Zakona o zaštiti na radu za povjerenike radnika za zaštitu na radu, zbog 

isteka mandata dosadašnjih povjerenika. Ponovno provođenje izbora za samo nekoliko 

mjeseci nema nikakvog opravdanog razloga, a taj postupak potrebno je učiniti kod onih 

poslodavaca koji nemaju izabrane povjerenike radnika za zaštitu na radu. 

 

 

Zastupnik 

 

Zlatko Tušak 


