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Na temelju članka 28. Statuta Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta a u svezi s člancima 7. stavak 3.,
17. i 60. Zakona o radu (Narodne novine 93/2014, 127/2017, 98/2019), člankom 17. Zakona o zaštiti
na radu (Narodne novine 71/2014, 118/2014, 154/2014, 94/2018, 96/2018), Odlukom Stožera civilne
zaštite Republike Hrvatske o mjerama sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19 na
području Republike Hrvatske donosim sljedeću

ODLUKU
O PRIVREMENOJ ORGANIZACIJI RADA – EPIDEMIJA BOLESTI COVID-19
I.
Nastavno na aktualnu epidemiološku situaciju vezano uz širenje zarazne bolesti COVID-19,
prvenstveno radi zaštite svih zaposlenika, a s posebnim naglaskom na osjetljive skupine, te s druge
strane, potrebe očuvanja kontinuiteta obavljanja djelatnosti Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta
(dalje: Muzej) donosi se odluka o privremenoj organizaciji rada svih službi Muzeja, od 23. ožujka 2020.,
kako slijedi:
- svi zaposlenici su dužni raditi u vrijeme i na mjestu kako je to određeno u rasporedu rada
sastavljenom od strane ravnatelja Muzeja, a koji je sastavni dio ove Odluke
- raspored rada odnosi se na radnike koji rade u vrijeme donošenja Odluke i ne uključuje one koji
su odsutni zbog bolovanja ili godišnjeg odmora. Navedeni će biti uključeni u raspored kad završe
s postojećim statusom, te će se raspored redovito ažurirati.
- svi zaposlenici, za koje je to s obzirom na raspored rada iz prethodne točke primjenjivo, dužni su
raditi od kuće te biti dostupni putem telefona ili mobitela i e-maila ravnatelju Muzeja
- svi zaposlenici koji rade od kuće dužni su se odazvati pozivu ravnatelja Muzeja za dolazak na
radno mjesto u slučaju potrebe i hitnosti obavljanja radnih zadataka koje nije moguće obaviti od
kuće. U tom slučaju, zaposlenicima koji nemaju prebivalište ili stalno boravište na području
obavljanja rada, ravnatelj Muzeja će izdati propusnicu
- svi zaposlenici dužni su redovito pratiti svoje e-mailove te obavijesti na službenoj web stranici
Muzeja http://www.prirodoslovni.hr za cijelo vrijeme trajanja ove Odluke.

II.
Zaposlenici su obvezni poštovati i izvršavati obveze iz radnog odnosa s dužnom pažnjom, vodeći pri
tome računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih zaposlenika.
Upućuju se zaposlenici da redovito prate upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo http://www.hzjz.hr
i upute Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske http://civilna-zaštita.gov.hr o ponašanju
vezano za kretanje, higijenu i druge epidemiološke preporuke.

III.
Radnicima se tijekom ovakve organizacije rada, plaća i sva ostala prava iz radnog odnosa evidentiraju i
priznaju se kao da su rad obavljali na radnom mjestu, neovisno o konkretnom mjestu rada.

IV.
Ova odluka stupa na snagu 23. ožujka 2020. godine i vrijedi do opoziva.

Obrazloženje

Temeljem članka 7. stavak 3 Zakona o radu, Poslodavac je dužan osigurati zaposleniku uvjete za rad na
siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje zaposlenika.
Također, propisana je obveza Poslodavca da organizira i provodi zaštitu na radu, vodeći pri tome
računa o prevenciji rizika te je obvezan zaštitu na radu prilagoditi promijenjenim okolnostima.
U skladu s navedenim, temeljno je pravo poslodavca da pobliže odredi mjesto i način rada, poštujući
pri tome prava i dostojanstvo svakog pojedinog zaposlenika.
Jedan od sastavnih dijelova ugovora o radu jest mjesto rada, a pri čemu su se zaposlenik i Poslodavac
dužni pridržavati ugovora, kao i ostalih odredbi Zakona o radu i drugih propisa kojima se uređuje radni
odnos.
Međutim, obzirom na promijenjene okolnosti, a koje se nisu mogle unaprijed predvidjeti niti spriječiti,
uzimajući u obzir epidemiju zaraznom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, kao i odluke
Nacionalnog stožera civilne zaštite RH, Muzej ovom odlukom određuje mjesto i način obavljanja rada
kako je navedeno u izreci te u rasporedu rada Muzeja, koji je sastavni dio ove Odluke.
Ovom odlukom Muzej osigurava u najvećoj mogućoj mjeri redovno poslovanje, ali stavljajući na prvo
mjesto zdravlje zaposlenika koji bi svojim dolaskom na posao, posebice korištenjem javnog prijevoza,
kršili epidemiološke preporuke i ugrožavali vlastito zdravlje, zdravlje svojih najbližih i svih ljudi iz
okoline.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci.

Ravnatelj Muzeja

___________________
mr.sc. Nediljko Ževrnja

