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Odbor za rad i socijalno partnerstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskoga sabora zajednički su 
organizirali Okrugli stol 23. travnja 2009. godine, povodom obilježavanja 28. travnja Nacionalnim danom zaštite 
na radu. 
Okrugli stol održan je u suradnji sa:  
- Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,  
- Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu,  
- Državnim inspektoratom i  
-Uredom Vlade RH za socijalno partnerstvo 

Okrugli stol održan je na temu: 
"ZAŠTITIMO ZDRAVLJE I SIGURNOST RADNIKA NA RADNOM MJESTU" 

Iz sveobuhvatne rasprave proizišle su slijedeće preporuke i zaključci:  

  
1. Provedbom Nacionalnog programa zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2009.-2012. godine uz 
aktivno sudjelovanje svih odgovornih čimbenika potrebno je ostvariti: 

• osnovni strateški cilj „zdravo radno mjesto“, 
• unaprjeđenje ukupnog zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, 
• poticati primjenu propisa i praktičnih mjera od strane radnika i poslodavaca u cilju potrebe prevencije zdravlja i 
sigurnosti na radu  
  
2. U 2009. godini nužno je pojačati djelovanje Državnog inspektorata u području kontrole primjene propisa zaštite 
zdravlja i sigurnosti na radu. 

3. Na razini svakog pojedinog poslovnog subjekta predlaže se intenzivirati djelovanje sindikata i poslodavaca 
kako bi se osigurala: 

• profesionalna suradnja ovlaštenika poslodavca, povjerenika sindikata, povjerenika radnika za zaštitu na radu, 
Odbora za zaštitu na radu, Radničkog vijeća, inspektora i medicine rada, 
  
• primjerena ekipiranost stručnjacima zaštite na radu i odgovarajuća  opremljenost službi za zaštitu na radu,  

• provedba kontinuirane edukacije i akcija osvješćivanja radnika i predstavnika poslodavaca o značaju provedbe 
mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, 

• smanjivanje gubitaka zbog ozljeda i bolesti vezanih uz rad: bolovanja, prijevremene i invalidske mirovine, isplate 
odštetnih zahtjeva, 
       
• u okviru projekta Ureda za socijalno partnerstvo poticati mirno rješavanje sporova zbog naknade štete uslijed 
posljedica nastalih ozljedama i bolešću na radu. 
  
4. Usprkos otežanim gospodarskim i financijskim uvjetima poslovanja u ovoj godini predlaže se poslodavcima 
zadržati i po mogućnosti povećati izdvajanje sredstava za poboljšanje i unaprjeđenje zaštite zdravlja i sigurnosti 
na radu. 

  
5. U vezi profesionalnih bolesti ocjenjuje se da je postotak istih dijagnosticiran u 2008. godini na razini prosjeka u 
Europskoj uniji, čemu je doprinijela uspostava sustava praćenja i unaprjeđivanja dijagnosticiranja i liječenja tih 
vrsta bolesti. Slijedom pozitivnih pokazatelja i u 2009. godini potrebno je poduzimati planirane aktivnosti na 
daljnjem poboljšanju stanja u ovom području. 
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