
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SMJERNICE ZA ISPORUČITELJE USLUGA 

Općenito 

Ulaskom u krug radova tvrtke, svi Isporučitelji usluga uključuju se s punom odgovornošću u postojeći sustav zaštite 

okoliša, zdravlja i sigurnosti. U interesu Vaše osobne sigurnosti, a temeljno na mogućim utjecajima na okoliš, 

zdravlje i sigurnost definirali smo ove smjernice kojih ste se kao isporučitelj usluga, izvođač radova ili posjetitelj 

dužni pridržavati za sve vrijeme rada ili posjete. 

Isporučitelj usluge ovime potvrđuje da je upoznat s Politikom zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu. 

Obaveze isporučitelja usluge: 

 aktivnosti izvoditi sukladno važećim propisima i zakonima iz zaštite zdravlja, zaštite na radu, zaštite 

okoliša i zaštite od požara, te ostalim zahtjevima lokacije i naručitelja. 

 za aktivnosti na gradilištima izraditi Plan izvođenja radova, svoje radnike upoznati sa istim i primjerak 

istog čuvati na gradilištu. 

 osigurati da je procjena rizika izrađena za poslove koji se izvode te dostupna radnicima na radu. 

 svi radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način, zaštitu od požara, prema dokumentu SCC 

017 za rukovodeće osoblje i 018 za operativno osoblje. 

 svi radnici moraju biti zdravstveno sposobni sa važećim liječničkim pregledom. 

 imenovati osobe za pružanje prve pomoći te osigurati potrebnu količinu sanitetskog materijala za pružanje 

prve pomoći. 

 radnici koji obavljaju poslove skelara, rukovatelja podiznim platformama, rukovatelja viličarom, rukovatelja 

dizalicom i ostalo, moraju biti stručno osposobljeni. 

 imenovati odgovornu osobu zaštite na radu na lokaciji izvođenja radova. 

 osigurati osobna zaštitna sredstva i zaštitnu opremu za svoje zaposlenike sukladno procjeni rizika te 

ostalim zahtjevima naručitelja i lokacije. 

 s otpadom postupati sukladno važećim zakonima i ostalim zahtjevima, naručitelja i lokacije na način 

da ga se odvaja i odlaže za što se vodi propisana evidencija. 

 mjesto rada prilikom izvođenja radova održavati čistim, prohodnim i urednim. 

 s opasnim radnim tvarima odnositi se sukladno važećim propisima, zahtjevima naručitelja i lokacije te 

sigurnosno tehničkom listu uz propisano skladištenje i odlaganje. 

 u slučaju incidenta i ozljede na radu osigurati pružanje prve pomoći ili pozivanje hitne pomoći, o tome 

obavijestiti naručitelja i pokrenuti mjere za sprječavanje ponavljanja događaja. 

 sredstva rada, radna oprema, alati, uređaji i strojevi moraju biti sigurni, pregledani i ispitani sukladno 

važećim propisima te zahtjevima naručitelja i lokacije. 

 pušenje dozvoliti samo na označenim mjestima, te spriječiti unos i konzumaciju alkohola i ostalih 

opojnih sredstava. 

Isporučitelji usluga, izvođači radova ili posjetitelji prihvaćaju zahtijevane obaveze i posljedice odstupanja od istih te 

se obvezuju s ovom brošurom upoznati sve zaposlenike i druge osobe koje u njihovo ime i za njihove potrebe 

izvode radove. 

 

 

Tvrtka: ____________________________________________________________________ 

Adresa: ____________________________________________________________________ 

OIB: _______________________________________________________________________ 

Ovlaštena osoba (tiskana slova): _________________________________________________ 

 

 

_______________________ _________________________________ 

Mjesto, datum Vlastoručni potpis ovlaštene osobe 

 


