
 
 

 

KLASA: 602-04/20-10/8 

URBROJ: 2176-78/20-10-67 

 

Sisak, 22. svibnja 2020. 

 

 

Na temelju članka 15. Statuta Metalurškog fakulteta, a u skladu s povoljnom 

epidemiološkom situacijom u Republici Hrvatskoj te Odlukom Vlade Republike Hrvatske o 

načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te 

obavljanju redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja od 7. svibnja 2020. 

godine (NN 55/2020), Odlukom o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada tijela 

državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-

CoV-2 od 7. svibnja 2020. godine (NN 55/2020) i Preporukama za preddiplomsku, diplomsku i 

poslijediplomsku nastavu na sveučilištima (sveučilišta, veleučilišta i visoke škole) s obzirom na 

epidemiju COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 20. svibnja 2020. godine, 

donosim  

 

O D L U K U 

o mogućnosti povratka na redoviti rad na Metalurški fakultet i 

nastavak redovitog rada od kuće 

 

 

I. 

Od 1. lipnja 2020. godine svim zaposlenicima Metalurškog fakulteta omogućava: 

 

a) povratak na redoviti rad u redovitom radnom vremenu u sjedištu poslodavca – 

Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, Aleja narodnih heroja 3, Sisak 

 

ili 

 

b) nastavak redovitog rada od kuće 

 

sa svim pravima i obvezama iz radnog odnosa i obveznom dostavom izjave o izabranoj 

mogućnosti, a predlošci izjava sastavni su dio ove Odluke.  

 

 

 



 
 

 

 

II. 

Svi zaposlenici, bez obzira na izabranu mogućnost, moraju se strogo pridržavati svih mjera, 

uputa i preporuka Vlade Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, 

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Sveučilišta u 

Zagrebu i Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje su na snazi i u primjeni. 

 

III. 

Nastava i provjere znanja na Metalurškom fakultetu i dalje se odvijaju na daljinu, bez obzira 

na možebitni povratak nastavnika na redoviti rad u sjedištu poslodavca. 

 

Od ove odredbe izuzeta je mogućnost provođenja laboratorijskih vježbi / praktičnog rada u 

prostoru Metalurškog fakulteta, pri čemu se nastavnici osobito moraju pridržavati svih 

uputa, mjera i preporuka za rad sa studentima. 

 

IV. 

Zaposlenici koji odaberu mogućnost daljnjeg redovitog rada od kuće imaju pravo i obvezu 

povremenog dolaska u sjedište poslodavca radi obavljanja određenih poslova na temelju 

vlastitog prijedloga ili na temelju poziva nadležne osobe ili tijela. 

 

Navedeni dolazak mora biti unaprijed najavljen predstojniku zavoda / voditelju službi. 

 

Unos redovitog rada u sjedištu poslodavca u evidenciju rada moguć je samo ukoliko je 

zaposlenik cijelo radno vrijeme proveo na redovitom radu u sjedištu poslodavca.  

 

V. 

Zaposlenici koji odaberu mogućnost redovitog rada u sjedištu poslodavca, a radni prostor 

dijele s drugim radnim kolegom/kolegama, dužni su dogovorno i samostalno radni prostor 

prilagoditi svim uputama i preporukama. 

 

VI. 

Ukida se Odluka o imenovanju Kriznog stožera Metalurškog fakulteta od 16. ožujka 2020. 

godine (KLASA: 602-04/20-10/8, URBROJ: 2176-78/20-10-43) čime od 1. lipnja 2020. godine 

Krizni stožer prestaje djelovati, a sve poslove savjetovanja o postupanju vezanom za 

epidemiju bolesti COVID-19 preuzima Odbor za zaštitu na radu, u skladu s člankom 17. i 18. 

Pravilnika o zaštiti na radu Metalurškog fakulteta. 

 

 



 
 

 

 

VII. 

Svi zaposlenici, bez obzira na izabranu mogućnost, moraju se ponašati odgovorno prema sebi 

i drugim zaposlenicima, poštujući pravo i mogućnost drugoga na iste uvjete rada. 

 

VIII. 

Sve odluke i preporuke donesene tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 ostaju na 

snazi u dijelu u kojem već nisu ukinuti ili izmijenjeni drugim odlukama i preporukama, što je 

u istima naznačeno. 

 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. lipnja 2020. godine. 

 

Obnašateljica dužnosti dekana 

Metalurškog fakulteta 

 

Izv.prof.dr.sc. Zdenka Zovko Brodarac 

 

 

 

Dostaviti: 

� svim zaposlenicima putem e-pošte 

� mrežne stranice Metalurškog fakulteta 



 
 

 

 

U skladu s Odlukom o mogućnosti povratka na redoviti rad na Metalurškom fakultetu i 

nastavka redovitog rada od kuće od 22. svibnja 2020. godine (KLASA: 602-04/20-10/8, 

URBROJ: 2176-78/20-10-67), svojom slobodnom voljom i odabirom te pod punom 

radnopravnom, materijalnom i moralnom odgovornošću, dajem sljedeću 

 

I Z J A V U 

 

Ja, Lana Vanić, dipl.iur., tajnik Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izjavljujem kako 

ću od 1. lipnja 2020. godine koristiti mogućnost povratka na redoviti rad u redovitom 

radnom vremenu u sjedištu poslodavca – Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, Aleja 

narodnih heroja 3, Sisak. 

 

Ujedno izjavljujem kako ću se svakodnevno pri dolasku na posao i odlasku s posla, kao i 

tijekom boravka na Metalurškom fakultetu i obavljanja radnih zadataka pridržavati svih 

mjera, uputa i preporuka Vlade Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva znanosti i obrazovanja, 

Sveučilišta u Zagrebu i Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje su na snazi i u 

primjeni. 

 

_________________________ 

Lana Vanić, dipl.iur. 

 

U Sisku, 25. svibnja 2020. godine 

 



 
 

 

 

U skladu s Odlukom o mogućnosti povratka na redoviti rad na Metalurškom fakultetu i 

nastavka redovitog rada od kuće od 22. svibnja 2020. godine (KLASA: 602-04/20-10/8, 

URBROJ: 2176-78/20-10-67), svojom slobodnom voljom i odabirom te pod punom 

radnopravnom, materijalnom i moralnom odgovornošću, dajem sljedeću 

 

I Z J A V U 

 

Ja, Lana Vanić, dipl.iur., tajnik Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izjavljujem kako 

ću od 1. lipnja 2020. godine koristiti mogućnost ostanka na redovitom radu od kuće zbog 

kritične životne dobi i zdravstvenog stanja člana obitelji o kojem skrbim. 

 

Ujedno izjavljujem kako ću se, u slučaju možebitnog ranije najavljenog povremenog dolaska 

u sjedište poslodavca – Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, Aleja narodnih heroja 3, 

Sisak, pri dolasku i odlasku, kao i tijekom boravka na Metalurškom fakultetu i obavljanja 

radnih zadataka pridržavati svih mjera, uputa i preporuka Vlade Republike Hrvatske, Stožera 

civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva 

znanosti i obrazovanja, Sveučilišta u Zagrebu i Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

koje su na snazi i u primjeni. 

 

_________________________ 

Lana Vanić, dipl.iur. 

 

U Sisku, 25. svibnja 2020. godine 

 


