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Na  temelju Odluke Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. studenoga 2021. ( Klasa: 810-

01/21-01/16, Urbroj: 2148/01-02-21-2)   i članka 73. Statuta Osnovne škole Stjepana Radića u 

Metkoviću, ravnateljica Božena Nikoletić, prof., dana 17. studenoga 2021. godine donosi 

  

 

 

Odluku 

o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja radnika i 

drugih osoba koji ulaze u prostor Osnovne škole Stjepana Radića, 

Metković 
 

I. 

 

Ova odluka primjenjuje se u  sjedištu škole,  Osnovne škole Stjepana Radića u Metkoviću,  kao i u  dvije 

područne škole: Područnoj  školi Bijeli Vir i Područnoj školi Mlinište. 

Na ulaznim vratima navedenih ustanova istaknut  će se obavijest o obvezi  predočavanja EU digitalne 

COVID potvrde radnika iz škole koja ga je za istu dužna podsjetiti. 

 

II. 

 

Ova odluka primjenjuje se: 

- na radnike  (učitelje, stručno razvojnu službu, administrativno - tehničko osoblje, pomoćnike u nastavi) 

- roditelje/skrbnike učenika (informativni razgovori i roditeljski sastanci) 

- vanjske sportske trenere 

- za pružatelje usluga, dobavljače i sl. 

- svim drugim osobama koje ulaze u prostor škole. 

 

III. 

 

 Testiranje osoba zaposlenih u OŠ Stjepana Radića  organizirat će se dva puta tjedno u suradnji sa 

Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije pri Domu zdravlja Metković. 



 Ako se osoba, iznimno od stavka 1.ove točke testira na drugom ovlaštenom mjestu,  podnosi zahtjev  

školi za refundiranjem troškova testiranja za potrebe dolaska na posao. 

Škola  će nadoknaditi trošak  testiranja zaposleniku odgojno-obrazovne ustanove, pomoćnicima u nastavi  

temeljem računa ovlaštenog testnog mjesta kojeg navedeni donesu. 

 

IV. 

 

Ravnateljica će unaprijed prikupiti tko od zaposlenika ima potvrde temeljem kojih ostvaruje izuzeće od 

testiranja, do kojega datuma one vrijede, a za ostale zaposlenike koji imaju obavezu testiranja provjeru iz 

točke II. Odluke Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske. 

Testiranje nije obavezno za osobe koje ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenje bolesti COVID-19. 

Osoba dokazuje da je testirana na virus SARS-CoV-2, cijepljena ili preboljela bolest COVID-19,  

predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili predočenjem drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju ili 

testiranju. 

Činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19  osobe 

predočuju i drugim odgovarajućim dokazom i to u skladu sa točkom VII. Odluke Stožera Civilne zaštite 

Republike Hrvatske od 12. studenoga 2021. u pravilu potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite. 

Ako netko od zaposlenika ne želi ravnateljici dati potvrdu (ako je posjeduje) kojom dokazuje izuzeće od 

testiranja iz točaka III. i VII. dužan je testirati se u skladu s točkom II. Odluke Stožera Civilne zaštite 

Republike Hrvatske. 

Ako netko od osoba navedenih u  točki II. koji temeljem Odluke ima obavezu testirati se, odbije testiranje 

neće mu biti omogućen ulazak i boravak na radnom mjesto sukladno točki VI. Odluke Stožera Civilne 

zaštite Republike Hrvatske od 12. studenoga 2021.. 

 

V. 

 

Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza obaveza je za 

roditelja/skrbnika  kao i drugih osoba (dostavljača, sportskih trenera, kao i učitelja  drugih škola,  

dobavljača  usluga koji vrše usluge popravaka) te ulaze u prostore  navedenim pod I. ove Odluke. 

Roditelji koji dolaze u školu na informativne razgovore ili roditeljski sastanak također je obvezan  

postupiti kao pod točkom IV., razredniku predočiti EU digitalnu COVID potvrdu na ulazu. 

Činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19  osobe 

predočuju i drugim odgovarajućim dokazom i to u skladu sa točkom VII. Odluke Stožera Civilne zaštite 

Republike Hrvatske od 12. studenoga 2021., u pravilu potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite. 

Osobe koje ne predoče valjanu potvrdu ne mogu ući u unutrašnje prostore škole. 

  

VI. 

 

Ova Odluka se ne primjenjuje: 

- na učenike prilikom boravka u prostorima škole 

- na osobe mlađe od 16 godina koji imaju određenu obvezu u prostoru škole (sportski trening..) 

-  na osobe koje prate osobu koja se ne može brinuti za sebe 

-  na osobe koje dovode dijete ili učenika u dječji vrtić ili osnovnu školu ili ustanovu za odgoj i obrazovanje 

djece i adolescente s posebnim potrebama 

- na osobe kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom 

protiv COVID -19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom. 

 



 

 

VII. 

 

Za provođenje ove odluke zadužena je ravnateljica. 

Odluka  ravnateljice o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja objavljuje se na mrežnim 

stranicama škole, te  o istoj su razrednici  dužni upoznati roditelje i učenike na Satu razrednika. 

 

Zaduženi za provjeru EU digitalnih COVID potvrda ili drugih odgovarajućih dokaza o cijepljenju, 

preboljenju odnosno testiranju: 

 

Škola/Zadužena osoba Koga se provjerava 

Ravnateljica  Zaposlenike 

  Dežurni radnik/Matična škola Zaposlenici, roditelji/skrbnici i 

ostali posjeti tijekom radnog 

vremena 

PŠ Bijeli Vir/učiteljica Zaposlenici, roditelji/skrbnici i 

ostali posjeti tijekom radnog 

vremena 

PŠ Mlinište/učiteljica Zaposlenici, roditelji/skrbnici i 

ostali posjeti tijekom radnog 

vremena 

 

VIII. 

 

O uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja ravnateljica upoznaje  sve zaposlenike, učenike, 

roditelje učenika, Školski odbor i Osnivača. 

 

IX. 

 

Ova Odluka ne isključuje korištenje maske, dezinficiranje i pranje ruku, te držanje socijalne distance u 

skladu sa Protokolom škole. 

                                                                              X. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole. 

 

U Metkoviću,  16. studenoga 2021 .godine 

 

 

 



                                                                                                                         


