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PROGRAM 

2. DAN 

Datum: 22. veljača 2019. godine 

Mjesto: Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod, 

              Matije Mesića 9, Slavonski Brod 

Tema: Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštitu na radu 

Sudionici: Socijalni partneri – predstavnici sindikata, poslodavaca i lokalne samouprave 

Ciljevi edukacije: 
- Osnažiti i unaprijediti stručna znanja i praktične vještine dionika za kvalitetan socijalni 

dijalog u području zaštite na radu 

- Ovladati odredbama Zakona o zaštiti na radu i provedbenih propisa te ih primjenjivati u 

svojem svakodnevnom radu 

- Osnaživanjem internih kapaciteta dionika stvoriti stručne kapacitete nužne za pokretanje 

Škole socijalnog dijaloga 

Vrijeme Minuta Aktivnost 

900 – 930 30 Dobrodošlica, pozdravne riječi i uvod 

930 – 1100 90 

Pravo na izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, prava 

i obveze povjerenika radnika za zaštitu na radu 

Pravni okvir, pravo na izbor povjerenika radnika za zaštitu na 

radu, način izbora, prava i obveze povjerenika radnika za zaštitu 

na radu, problematika kojom se bavi povjerenik radnika za 

zaštitu na radu 
 

Edukatori: Ana Šijaković i Cvetan Kovač, ESSE – Europsko 

društvo inženjera sigurnosti 

1100 – 1115 15 Odmor i osvježenje 

1115 – 1245 90 

Djelovanje povjerenika radnika za zaštitu na radu 

Odnos povjerenika radnika za zaštitu na radu prema radnicima, 

poslodavcu, stručnjaku za zaštitu na radu, inspektoru rada i 

sindikatu, horizontalna i vertikalna (verbalna) komunikacija 

povjerenika radnika za zaštitu na radu 

 

Edukatori: Ana Šijaković i Cvetan Kovač, ESSE – Europsko 

društvo inženjera sigurnosti) 

1245 – 1300 15 Odmor i osvježenje 



1300 – 1430 90 

Postupci povjerenika radnika za zaštitu na radu 

Postupci kod prikupljanja podataka, kod zahtijevanja žurnog 

postupanja, postupci pri sudjelovanju u radu odbora za zaštitu 

na radu… 
 

Edukatori: Ana Šijaković i Cvetan Kovač, ESSE – Europsko 

društvo inženjera sigurnosti 

1430 - 1530 60 Odmor i ručak 

1530 -1700 90 

Rasprava 

Aktivno uključivanje polaznika kroz razmjenu iskustava 

iznošenjem primjera iz prakse na temu djelovanja povjerenika 

radnika za zaštitu na radu. 
 

Edukatori: Ana Šijaković i Cvetan Kovač, ESSE – Europsko 

društvo inženjera sigurnosti 

 


