
 Na temelju članka 58. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14. i 118/14.) Stanislav Rebernik – 
ravnatelj Osnovne škole Štrigova dana 26.10.2017. godine donosi slijedeću: 
 
 

ODLUKU 
O ZABRANI UZIMANJA ALKOHOLA I 

DRUGIH SREDSTAVA OVISNOSTI 
U OSNOVNOJ ŠKOLI ŠTRIGOVA 

 
 
 
 Zabranjeno je uzimanje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti tijekom rada, dolazak na 

posao pod utjecajem alkohola, kao i njihovo unošenje u radne prostorije i prostore na privremenim 

radnim gradilištima. 

 Nadzor nad provedbom zabrane unošenja i konzumiranja alkoholnih pića i drugih sredstava 

ovisnosti dužan je obavljati ovlaštenik poslodavca – odnosno radnik koji je osposobljen za 

utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu. 

 Ovlaštenik poslodavca - odnosno radnik koji je osposobljen za utvrđivanje alkoholiziranosti 

radnika na radu, dužan je udaljiti s mjesta rada radnika koji je na radu pod utjecajem alkohola ili 

drugih sredstava ovisnosti, te o tome odmah obavijestiti ravnatelja. Utvrđivanje da je radnik pod 

utjecajem alkohola ili drugog sredstva ovisnosti, obavlja ovlaštena organizacija ili se isti upućuje na 

pregled u zdravstvenu ustanovu. O istome se sastavlja zapisnik. Ako radnik odbije pristupiti 

provjeri u zdravstvenoj ustanovi, smatra se da je bio pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava 

ovisnosti, što predstavlja povredu radne obveze. Ako radnik za kojega se sumnja da je pod 

utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti odbija napustiti mjesto rada, ovlaštenik - odnosno 

radnik koji je osposobljen za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu je dužan o istome odmah 

obavijestiti ravnatelja. 

 Poslodavac ili ovlaštenik poslodavca ne smije provjeravati je li radnik pod utjecajem drugih 

sredstava ovisnosti, osim alkohola ako mu je radnik predao potvrdu da se nalazi u programu 

liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti. 

 O nadzoru zabrane unošenja i uzimanja alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti za vrijeme 

radnog vremena, kao i obavljenoj provjeri i upućivanju radnika liječniku radi ocjene radne 

sposobnosti, postupa se temeljem članaka 59. i 60. Zakona o zaštiti na radu. 

 
 
 
 

Ravnatelj Osnovne škole Štrigova 
 
 
 

___________________________ 
      (Stanislav Rebernik) 

 


