
   
 

 

 

OBAVIJEST 

 
 

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH o uvođenju 

posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja 

dužnosnika, državnih službenika i namještenika, 

službenika i namještenika u javnim službama, službenika 

i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova  

od 12. studenoga 2021. 

 

U skladu s mjerama sprječavanja širenja COVID-19 zaraze, na ulazu 

u našu školu vrši se provjera COVID potvrda ili drugih dokaza o 

cijepljenju, preboljenju ili testiranju na COVID-19, te se iste pritom 

ne pohranjuju niti kopiraju. 

 

Pri tom se na zahtjev osobe ovlaštene za provjeru na ulazu mora 

dati na uvid osobni dokument kojim se provjerava identitet 

nositelja COVID potvrde ili drugih dokaza o cijepljenju, preboljenju 

ili testiranju na COVID-19, ali se ne pohranjuje. 

 

Tekst Odluke ovlaštenim osobama za provjeru COVID potvrda: 

 



   
 

 

 

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne mjere obveznog testiranja 

dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i 

namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova 

od 12. studenoga 2021. , ravnatelj OŠ Smiljevac iz Zadra, Bernardo Kotlar u skladu s člankom 70. Statuta OŠ 

Smiljevac iz Zadra dana 15. studenoga 2021. godine donosi  

 

O D L U K U 
o osobama ovlaštenima za provjeru COVID potvrda i ostalih potvrda o izuzeću od obveze provođenja 

COVID testiranja. 

 

 

 

I. 

Ovlaštene osobe za provjeru COVID potvrda i ostalih potvrda o izuzeću od obveze provođenja testiranja u 

Osnovnoj školi Smiljevac su ravnatelj škole Bernardo Kotlar, tajnica škole Nataša Šaban i zaštitar škole 

Ivan Karić.   

II. 

Ovlaštene osobe uzimaju na uvid COVID potvrde i druge pisane dokaze i utvrđuju valjanost istih.  

Prilikom provjere potvrda zabranjeno je prikupljati i pohranjivati kopije potvrda. 

Prilikom provjere potvrda ovlaštene osobe mogu tražiti na uvid osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski 

dokument radi provjere autentičnosti COVID potvrde.  

 

 

 RAVNATELJ: 

 Bernardo Kotlar, prof. 

                                                                          

 

 

Dostaviti: 

1. Svim zaposlenicima Osnovne škole Smiljevac 

2. Pismohrana, ovdje. 

 
    

 
 


