
Molimo vas ispunjenu prijavnicu poslati na e mail urednistvo@ripup.hr, informacije na 01/49 21 737

P R I J A V N I C A

za seminar  
17. svibnja 2023. (srijeda)

OBVEZE POSLODAVCA U 
PRIMJENI PRAVILA O ZAŠTITI 

NA RADU U PRAKSI

Naziv tvrtke: 

OIB tvrtke: 

Adresa: 

Mjesto i poštanski broj: 

e-mail: 

telefon/mobitel

Pečat i potpis: 

1. 

2. 

Ime i prezime 
osobe/a:

Ispunjavanjem ove prijavnice organizatoru dajem privolu da s mojim osobnim podatcima, fotografijama i video materijalom raspolaže u svrhu organiziranja mog sudjelovanja i 
promocije seminara na svim medijskim platformama organizatora i medijskih pokrovitelja seminara. Organizator će moje osobne podatke čuvati najviše godinu dana od prijave.

Polaznicima seminara osigurana je prezentacija sa popratnim materijalima koji uključuju ogledne primjere akata iz zaštite na radu te 
im se izdaje potvrda o sudjelovanju na seminaru. Tijekom cijelog trajanja seminara pružaju se konkretni odgovori na Vaša pitanja! 
Seminar je namijenjen poslodavcima, poduzetnicima, poduzetnicima u djelatnosti graditeljstva, članovima uprava i managerima 
u trgovačkim društvima, obrtnicima, ovlaštenicima i stručnjacima zaštite na radu, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, 
računovođama, pravnicima, voditeljima kadrovskih službi, agencijama za privremeno zapošljavanje, zaposlenim u tijelima 
nadzora, udrugama poslodavaca, radnicima, sindikatima i svima drugima zainteresiranim za primjenu propisa o zaštiti na radu 
u praksi. Polaznici seminara biti će pruženi odgovori na pitanja iz prakse vezana uz novine primjenu propisa o zaštiti na radu sa 
primjerima iz sudske prakse i prakse upravnih tijela.

Cijena jedne kotizacije iznosi 13600 EUR + PDV 25% (17000 EUR). Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., 
 IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke.  Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

SEMINAR

OBVEZE POSLODAVCA  
U PRIMJENI PRAVILA  

O ZAŠTITI NA RADU U PRAKSI
17. svibnja 2023. (srijeda), Kongresni centar Antunović, Zagrebačka avenija 100a, prvi kat, Zagreb     

predavač: Božo Prelević, dipl. iur., urednik-savjetnik RiPup-a 

RASPORED
09:00 – 09:30 - Akreditacije
09:30 – 10:30 - Pravni okvir sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj
 - Osnovna pravila zaštite na radu kod poslodavca
 - Posebna pravila zaštite na radu kod poslodavca
 - Obveza procjene rizika na radu
 - Postupak procjenjivanja rizika na radu u praksi
 - Odgovornost poslodavca za provedbu mjera zaštite na radu
 - Poslovi zaštite na radu, njihovo obavljanje i ugovaranje
 - Stručnjak zaštite na radu i njegova ovlaštenja
 - Ovlaštenik zaštite na radu i njegovi poslovi
10:30 – 10:45  - Pauza
10:45 – 11:45  - Odgovornost za štetu na radu i u vezi s radom i sudska praksa
 - Obveza osposobljavanja za rad na siguran način
 - Obveza obavješćivanja i savjetovanja poslodavca s radnicima u vezi zaštite 

na radu
 - Poslovi s posebnim uvjetima rada 
 - Zaštita maloljetnika, trudnica i drugih posebnih kategorija radnika
 - Obveze poslodavca u vezi sa zaštitnom opremom, sredstvima i mjestom rada

 - Uloga nadzornih uređaja u provedbi mjera zaštite na radu
11:45 – 12:15 - Pauza
12:15 – 13:15 - Obveze poslodavca u vezi s tehnologijom rada i radnim postupcima
 - Radni okoliš
 - Stres na radu
 - Obveza isticanja sigurnosnih znakova, pisane obavijesti i upute
 - Zaštita od požara i eksplozije, evakuacija i spašavanje
 - Pružanje prve pomoći
 - Zaštita nepušača, zabrana pijenja alkohola i uzimanja sredstava ovisnosti
13:15 – 13:30 - Pauza
13:30 – 14:30 - Evidencije, isprave i obavijesti
 - Zdravstvena zaštita na radu
 - Obveze poslodavca prema tijelima nadzora
 - Prava i obveze radnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu
 - Djelatnosti u vezi sa zaštitom na radu – posebno o zaštiti na radu u 

graditeljstvu
 - Prekršaji
 - Diskusija i odgovori na pitanja


