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Zaštita na radu važna je svima. Dobra je za vas. Dobra je za posao.

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Zdrava mjesta rada

UPRAVLJAJU 
OPASNIM 
TVARIMA

http://www.healthy-workplaces.eu


Upravljanje opasnim tvarima na radu
Zaštita na radu važna je svima. Dobra je za vas. Dobra je za posao.

U nekim sektorima radnici 
mogu doći u kontakt 
sa stotinama različitih 
kemikalija.

Posljedice izloženosti opasnim tvarima mogu 
imati negativan učinak na kvalitetu života ili 
čak biti smrtonosne. Stoga je ključno spriječiti 
takve rizike na svim mjestima rada. Ne postoji 
nijedan sektor u kojemu u potpunosti nema 
opasnih tvari. Promicanje kulture prevencije 
na mjestima rada bit će od koristi za radnike, 
upravu, pa čak i za okoliš.

Ovom kampanjom podiže se razina svijesti 
o opasnim tvarima na mjestima rada i pružaju 
informacije o načinu sprečavanja rizika 
povezanih s njima. Kampanja je posebno 
usmjerena na radnike s posebnim potrebama 
te na skupine koje su posebno osjetljive na 
rizike, kao što su radnici migranti i mladi.

Ciljevi kampanje za zdrava mjesta 
rada 2018.‑2019. su sljedeći:

 • podizanje razine svijesti o važnosti 
upravljanja opasnim tvarima;

 • promicanje procjene rizika osiguravanjem 
informacija o praktičnim alatima 
i mogućnosti razmjene dobre prakse;

 • podizanje razine svijesti o rizicima 
povezanima s izloženošću karcinogenima 
na radu;

 • utvrđivanje skupina radnika s posebnim 
potrebama i većom izloženošću riziku;

 • povećanje razine znanja o mjerodavnom 
zakonodavstvu EU i isticanje razvoja u 
kreiranju politike.

Ti će se ciljevi ispuniti osiguravanjem bitnih 
činjenica i pokazatelja te razmjenom dobre 
prakse.

Više informacija o kampanji dostupno je na: 
https://healthy-workplaces.eu/hr

https://healthy-workplaces.eu/hr


Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih 
mjesta rada

Uza svoje kampanje za zdrava mjesta rada, 
Europska agencija za sigurnost i zdravlje 
na radu (EU‑OSHA) zajedno s državama 
članicama organizira natječaj za Nagrade 
za dobru praksu u stvaranju zdravih 
mjesta rada. Nagrade pomažu u pokazivanju 
koristi od učinkovite sigurnosti i zdravlja na 
radu te služe kao platforma za razmjenu 
i promicanje dobre prakse u Europi.

Nagradama za dobru praksu u stvaranju 
zdravih mjesta rada 2018.–2019. nastoje 
se istaknuti najbolji primjeri organizacija 
koje aktivno upravljaju rizicima koje 
predstavljaju opasne tvari na mjestu 
rada. EU‑OSHA traži primjere koji pokazuju 
primjenu sveobuhvatnog pristupa 
upravljanju sigurnošću i zdravljem na 
radu i stvarna poboljšanja u uporabi 
i rukovanju opasnim tvarima koja jamče 
sigurne i zdrave uvjete rada. Ocjenjivački 

odbor bit će također usmjeren na rješenja 
koja su istodobno održiva i prenosiva.

EU‑OSHA pozdravlja prijave svih zainteresiranih 
organizacija i pojedinaca u Europi te također 
posrednika kao što su socijalni partneri, 
djelatnici i stručnjaci u području sigurnosti 
i zdravlja, kao i savjetnika o sigurnosti i zdravlju 
na mjestima rada.

Pobjednici će primiti svoje nagrade 
na svečanosti koja će se održati 
u studenome 2019. Priznanje će se odati 
i postignućima svih organizacija koje su 
sudjelovale na natječaju. Pojedinosti o svim 
nagrađenim i pohvaljenim primjerima bit će 
objavljene u publikaciji koja će se distribuirati 
diljem Europe i promicati na internetskoj 
stranici EU‑OSHA.

Podizanje razine svijesti 
o važnosti sprečavanja 
rizika od opasnih tvari 
pomaže u osiguravanju 
uspostave dobrih rješenja.



Koje se vrste dobre prakse mogu prijaviti?

Mogu se prijaviti bilo koji primjeri 
inovativnog i učinkovitog upravljanja 
sigurnošću i zdravljem na radu u pogledu 
rukovanja i uporabe opasnih tvari iz 
prakse. U prijavama je potrebno jasno opisati 
način na koji su dobre prakse upravljanja 
provedene na mjestu rada i što je njima 
postignuto, uključujući aspekte kao što su:

 • način na koji je procjena rizika organizirana 
na sveobuhvatan i učinkovit način, 
obuhvaćajući sve mjerodavne rizike za sve 
skupine radnika;

 • način poštivanja redoslijeda primjene općih 
načela prevencije STOP (engl. Substitution, 
Technological measures, Organisational 
measures, Personal protection measures): 
zamjena, tehnološke mjere, organizacijske 
mjere, mjere osobne zaštite i način na koji 
se mjerama otklanja ili znatno smanjuje 
izloženost radnika opasnim tvarima, 
uključujući, ako je moguće, i troškove 
i dobiti;

 • načine povećanja razine svijesti i poticanja 
kulture prevencije.
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Učinkovito upravljanje 
sigurnosnim i zdravstvenim 
rizicima pogoduje svim 
dionicima.



Što je prijavljenim primjerom potrebno dokazati?

Tročlani ocjenjivački odbor zahtijevat će 
dokaze o:
 • sveobuhvatnom pristupu sigurnosti 

i zdravlju na radu;
 • stvarnim i dokazivim poboljšanjima 

sigurnosti i zdravlja s obzirom na opasne 
tvari;

 • davanju prednosti skupnim mjerama nad 
pojedinačnim rješenjima;

 • učinkovitom sudjelovanju i uključenosti 
radnika i njihovih predstavnika;

 • održivosti rješenja tijekom vremena;
 • prenosivosti na druga mjesta rada (u druge 

države članice, različite sektore raznih 
veličina);

 • pravodobnosti (rješenje mora biti novijeg 
datuma odnosno ne smije biti već 
objavljeno).

Osim toga, rješenje bi trebalo zadovoljiti, 
a poželjno je i premašiti, zahtjeve važećih 
zakonodavnih propisa države članice 
u kojoj je primijenjeno. U natječaju se neće 

razmatrati proizvodi, alati i usluge razvijeni 
u komercijalne svrhe.

Posjetite internetsku stranicu EU‑OSHA – 
https://osha.europa.eu/en/healthy-
workplaces-campaigns/awards/good-
practice-awards – radi primjera dobre prakse 
nagrađenih prethodnih godina.
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Moramo zaštititi radnike 
od nezgoda i bolesti 
uzrokovanih opasnim 
tvarima. Uspostava kulture 
prevencije može pomoći 
u osiguravanju uspješne 
provedbe poduzetih mjera.

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Tko može sudjelovati? Kako sudjelovati

Prijave dobre prakse na natječaj mogu 
podnijeti sve organizacije aktivne u državama 
članicama EU, zemljama kandidatkinjama 
i potencijalnim zemljama kandidatkinjama 
za članstvo u EU te u članicama Europskog 
udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA), 
uključujući:

 • pojedinačna poduzeća ili organizacije svih 
veličina;

 • pružatelje usluga osposobljavanja i članove 
obrazovne zajednice;

 • organizacije poslodavaca, trgovačka 
udruženja, sindikate i nevladine 
organizacije;

 • regionalne ili lokalne službe za prevenciju 
u području sigurnosti i zdravlja na radu, 
osiguravatelje i druge posredničke 
organizacije;

 • službene partnere kampanje.

Sve prijave najprije će na nacionalnoj 
razini biti ocijenjene od strane nacionalnih 
kontaktnih točaka EU‑OSHA. Pobjednici 
na nacionalnoj razini sudjeluju na 
paneuropskom natječaju u kojem se odabiru 
ukupni pobjednici.

Partner mreže u vašoj zemlji može vam 
pružiti pojedinosti o načinu prijave na 
natječaj. Posjetite stranicu https://healthy-
workplaces.eu/hr/national-focal-points 
kako biste saznali kako stupiti u kontakt 
s vašom nacionalnom kontaktnom točkom.

Rok za prijavu u Hrvatskoj je do 
31. listopada 2018.

Pratite kampanju 
na Twitteru: 
#EUhealthyworkplaces
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https://healthy-workplaces.eu/hr/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/hr/national-focal-points


Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) poziva 
na podnošenje prijava za 14. natječaj za Nagrade za dobru 
praksu u stvaranju zdravih mjesta rada u području sigurnosti 
i zdravlja na radu. U okviru kampanje „Zdrava mjesta rada upravljaju 
opasnim tvarima” 2018.–2019., natječaj je namijenjen prepoznavanju 
organizacija koje pružaju istaknuti i inovativni doprinos sigurnosti 
i zdravlju na radu u okviru upravljanja opasnim tvarima na mjestu rada.
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Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu 

(EU-OSHA) pridonosi Europi čineći je sigurnijim, zdravijim 

i produktivnijim mjestom za rad. Agencija, koju je 

osnovala Europska unija 1994. i koja ima sjedište u Bilbau 

u Španjolskoj, istražuje, razvija i distribuira pouzdane, 

uravnotežene i nepristrane informacije u području 

sigurnosti i zdravlja, uz mrežnu suradnju s organizacijama 

iz cijele Europe u cilju poboljšanja uvjeta rada.

Uz podršku institucija EU i europskih socijalnih partnera, 

EU‑OSHA također vodi i dvogodišnje kampanje za 

zdrava mjesta rada koje na nacionalnoj razini koordinira 

mreža kontaktnih točaka Agencije. Cilj kampanje „Zdrava 

mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 2018.–2019. 

jest podizanje razine svijesti o rizicima koje predstavljaju 

opasne tvari na mjestu rada te promicanje kulture 

sprečavanja rizika.

http://www.healthy-workplaces.eu

