
Povjerenik radnika za zaštitu na radu 

Povjerenik radnika za zaštitu na radu je radnik koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu 
izabran da zastupa interese radnika na području zaštite na radu. Uz Zakon o zaštiti na radu, izbor 
propisuje Zakon o radu te Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća. 

Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, poslodavac je obvezan provesti u roku od 60 dana od 
dana stupanja na snagu ovog Zakona, a do izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu u skladu 
s ovim Zakonom, funkciju povjerenika za zaštitu na radu će obnašati povjerenik koji je izabran ili 
imenovan na temelju Zakona o zaštiti na radu. 

Mandat povjerenika imenovanih ili izabranih na temelju prije važećeg Zakona o zaštiti na radu 
prestao je istekom 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona (19. kolovoza 2014. godine). 

PRAVA I OBVEZE POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU 

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu članku 71.st.1. povjerenik radnika za zaštitu na radu 
obvezan je štititi interese radnika na području zaštite na radu te pratiti primjenu pravila, mjera, 
postupaka i aktivnosti zaštite na radu. 

Sukladno čl.71.st.2. povjerenik radnika za zaštitu na radu ima pravo: 

 Podnositi poslodavcu prijedloge vezane uz donošenje odluka iz zaštite na radu 

 Zahtijevati od poslodavca da poduzme odgovarajuće mjere u svrhu smanjenja i otklanjanja 
rizika 

 Podnositi pritužbe tijelima nadležnim za zaštitu na radu 

 Sudjelovati s poslodavcem u planiranju unapređivanja uvjeta rada, uvođenja nove 
tehnologije, uvođenja novih kemikalija i bioloških štetnosti u radni i proizvodni proces te 
poticati poslodavca i njegove ovlaštenike na provedbu zaštite na radu 

 Biti obaviješten o svim promjenama koje utječu ili bi mogle utjecati na zaštitu na radu 

 Izvršiti uvid i koristiti dokumentaciju poslodavca iz zaštite na radu 

 Primati primjedbe radnika u vezi s primjenom pravila zaštite na radu te ih prenositi 
poslodavcu ili njegovom ovlašteniku 

 Izvijestiti nadležnog inspektora i specijalistu medicine rada o svojim zapažanjima, odnosno 
zapažanjima radnika 

 Prisustvovati inspekcijskim pregledima i očitovati se na činjenično stanje koje utvrdi 
nadležni inspektor 

 Pozvati nadležnog inspektora, kada ocijeni da su ugroženi sigurnost i zdravlje radnika, a 
poslodavac propušta ili odbija provoditi potrebnu zaštitu na radu 

 Osposobljavati se za obavljanje poslova povjerenika radnika za zaštitu na radu 

 Stalno proširivati i unapređivati znanje te pratiti i prikupljati obavijesti od važnosti za svoj 
rad 

 Staviti prigovor na inspekcijski nalaz 

 Svojim djelovanjem poticati radnike na provedbu zaštite na radu 
 Obavješćivati radnike o provedbi zaštite na radu. 

Stavak 3. propisuje da se kolektivnim ugovorom mogu urediti i druga pitanja vezana za rad 
povjerenika radnika za zaštitu na radu, a mogu se urediti i sporazumom sklopljenim između 
poslodavca i radničkog vijeća, ako stranke kolektivnog ugovora na to ovlaste stranke sporazuma. 


