
Fran Marović                                                      rođen 14.08.1940 u Vrlici-Hrvatska  
 
2006.- 2009. Na temelju ugovora s Ministarstvom gospodarstva,rada i poduzetništva zadužen 
za usklađivanje hrvatskih propisa s pravnom stečevinom EU i pregovore s područja zaštite na 
radu – u tijeku –   
 
Profesionalno iskustvo  
2004- 2005. Načelnik Odjela zaštite na radu u Ministarstvu gospodarstva, rada i 
poduzetništva   
 
2001. –2004. – Pomoćnik ministra rada za poslove zaštite na radu (ravnatelj Zavoda za zaštitu 
na radu) 
 
1978. – 2001. Republički inspektorat za rad  – najprije kao inspektor rada a onda kao glavni 
inspektor  (1992.- 2001.).  
 
1971.–1978. – Institut za sigurnost  – Zagreb (zaštita na radu, zaštita od požara ,zaštita 
okoliša)  . Među značajnijim aktivnostima voditelj skupine za nostrifikaciju projektne 
dokumentacije za Nuklearnu centralu Krško sa stanovišta zaštite od požara . 
 
1969. – 1971. – “Krka” Tvornica farmaceutskih proizvoda   – Novo Mesto, Slovenija – 
Analitičar u Kontrolnom analitičkom sektoru  
 
1965. – 1969. – “Ris” Tvornica gumenih proizvoda  – Zagreb -Stenjevec– Odjel za 
istraživanje i razvoj  
 
Odgovarajuće aktivnosti  
Član Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu – u tijeku -   
Član Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova   
Član Stručnog savjeta Agencije za eksplozivne atmosfere    
Predsjednik Udruženja za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini – u tijeku –   
Član povjerenstva za sigurno gospodarenje kemikalijama Vlade Republike Hrvatske   
Predstavnik Hrvatske u Međuvladinom forumu za kemijsku sigurnost .  
 
Autor nekoliko knjiga i brojnih članaka u području zaštite na radu i zaštite od požara 
Predavač na Visokoj školi za sigurnost  ( Opasne radne tvari )  
Vodeći prosuditelj za ISO 14001 ( okoliš) 
 
Na području zaštite na radu , zaštite okoliša i kemijske sigurnosti sudjelovao na brojnim 
konferencijama , savjetovanjima ,seminarima i radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu –
organiziranih od strane  ILO, IFCS, UNEP i drugih  
 
Obrazovanje  

1965. – Diplomirani inžinjer kemijske tehnologije – Tehnološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu  
Osnovna i srednja škola u Zagrebu  
 
Jezici  

Tečno engleski,njemački i slovenski, dobro talijanski . 
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