
 
 
Naš znak: 103-5/05     U Zagrebu, 11. srpnja 2005. 
 
 
 
 
 
 Sindikat državnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, sukladno 
odredbi članka 69. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu («Narodne novine», broj 
59/96, 94/96 i 114/03) i članka 84. stavka 2. Kolektivnog ugovora za državne 
službenike i namještenike Republike Hrvatske («Narodne novine», broj 92/04, 
141/04 i 150/04), donosi  
 
 
 

O D L U K U 
 

o imenovanju povjerenika zaštite na radu u 
Ministarstvu unutarnjih poslova 

 
 

 Povjerenicima za zaštitu na radu imenuju se:  
 

1. Mirko Bošković, PU požeško-slavonska 
2. Ivan Špoljarić, PU osječko-baranjska 
3. Ivan Đurić, PU vukovarska 
4. Željko Tucaković, PU sisačko-moslavačka 
5. Željko Nemet, PU bjelovarsko-bilogorska 
6. Zlatko Orešković, PU zagrebačka 
7. Sanja Kutleša, PU istarska 
8. Nenad Salamon, PU primorsko-goranska 
9. Budimir Savarin, PU Zadarska 

 
 

Obrazloženje 
 
 Odredbom članka 69. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu propisano je da 
sindikat ili sindikati mogu imenovati povjerenika za zaštitu na radu ukoliko je to 
predviđeno kolektivnim ugovorom.  
  

Sukladno članku 70. citiranog zakona, između ostalog, zadatak je povjerenika 
da djeluje u interesu radnika na području zaštite na radu, te da prati primjenu 
propisa i nadređenih mjera zaštite na radu u radnoj sredini u kojoj je izabran. 
  

Povjerenik ima i sljedeća prava i dužnosti: 
- sudjelovati u planiranju unapređivanja uvjeta rada, uvođenja nove 

tehnologije, uvođenja novih tvari u radni i proizvodni proces i poticati 
poslodavca i njegove ovlaštenike na provedbu zaštite na radu, 

- biti obaviješten o svim promjenama od utjecaja na sigurnost i zdravlje 
radnika, 
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- imati pravo uvida i korištenje dokumentacije vezane za sigurnost i zdravlje 
radnika, 

- primati primjedbe radnika na primjenu propisa i provedbu mjera zaštite na 
radu, 

- izvijestiti inspektora o svojim zapažanjima i zapažanjima radnika čiji je 
povjerenik, prisustvovati inspekcijskim pregledima i očitovati se na 
činjenično stanje koje utvrdi inspektor, 

- pozvati inspektora rada kada ocijeni da su ugroženi život i zdravlje radnika, 
a poslodavac to propušta ili odbija učiniti, 

- obrazovati se za obavljanje ovih poslova, stalno proširivati i unapređivati 
znanje, pratiti i prikupljati obavijesti od značaja za njegov rad, 

- staviti prigovor na inspekcijski nalaz i mišljenje, 
- svojim djelovanjem poticati ostale radnike na rad na siguran način, 
- obavještavati radnike o mjerama koje poslodavac poduzima da im osigura 

zaštitu na radu i zdravstvenu zaštitu. 
 
 Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike Republike 
Hrvatske, odredbom članka 79. stavka 2. izrijekom se navodi da, ukoliko u 
državnom tijelu nije izabran povjerenik zaštite na radu u skladu s propisima s 
područja zaštite na radu u roku od 90 dana od početka primjene Kolektivnog 
ugovora, onda ga može imenovati sindikat. 
   

Budući da u Ministarstvu unutarnjih poslova nisu izabrani povjerenici zaštite na 
radu sukladno propisima s područja zaštite na radu, te da je od početka primjene 
Kolektivnog ugovora prošlo više od 90 dana, to je odlučeno kao u izreci ove 
odluke.  
                                                                     
 
         PREDSJEDNIK 
             Ivica Ihas  
       
 
 
 
 
O tome obavijest: 
1. Ministarstvo unutarnjih poslova 
 Ministar, gosp. Marijan Mlinarić  
2. Imenovanim povjerenicima  
3. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 
 Odjel zaštite na radu 
4. Pismohrana Sindikata 


