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 На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 29/2020), Уредбе о 

организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 31/2020), Одлуке о 

обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и 

редовног рада установа предшколског васпитања и образовања („Сл. гласник РС“ бр. 30/2020), 

Одлуке о обустави рада установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач Република 

Србија („Сл. гласник РС“ бр. 32/2020), одлука Владе Републике Србије, препорука Института за 

јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Светске здравствене организације, члана 192, 

а у вези са члановима 55, 56 и 179. став 2. тачка 5 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 

61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 

тумачење) и чланa 48 Правилника о раду ОШ „Стеван Книћанин“ Книћанин, директор ОШ 

“Стеван Книћанин“ Книћанин дана 17.03.2020. године доноси: 

 

ОДЛУКУ О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У 

ОШ “СТЕВАН КНИЋАНИН“ КНИЋАНИН 

ТОКОМ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

Члан 1 

 Циљ доношења ове одлуке је најефикаснији начин организовања процеса рада, ради 

смањења на најмању могућу меру могућности оболевања запослених и радно ангажованих лица и 

корисника услуга ОШ “Стеван Книћанин“ Книћанин (у даљем тексту – Послодавац) од вируса 

COVID-19 („корона вирус“). 

Послодавац организацијом рада која следи у наредним члановима жели заштити живот и 

здравље запослених и радно ангажованих лица и корисника услуга. 

Члан 2 

Рад код Послодавца ће се организовати у просторијама Послодавца и од куће. 

Одређени број запослених може радити део радног времена од куће, а део радног времена у 

просторијама Послодавца. 

 

 



Члан 3 

 Настава ће се изводити на даљину.  

Наставно особље ће свoje радне активности обављати од куће у складу са важећим 

одлукама о недељном и годишњем распореду радних обавеза. Запослени на радним местима 

наставника разредне наставе и наставника предметне наставе, организоваће и спроводити наставу 

на даљину у складу са упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз 

свакодневни контакт са родитељима и ученицима, те сачињавати недељне оперативне планове и 

извештаје о реализацији истих. 

 За извођење наставе на даљину, наставно особље ће користити google учионицу, viber i 

whats up друштвене мреже, платформе за учење. Контакт са ђацима ће бити остварен и преко е-

маила, а за ђаке који немају код куће техничку подршку користиће ће се телефон, пошта или други 

алтернативни начини а водећи рачуна о свим препорукама за превенцију ширења вируса.  

Стручни сарадници школе ће саветовати наставнике и ученике везано за online динамику 

када се појаве нека питања, биће укључени у виртуелне разреде, реаговаће на неприхватљиве 

облике понашања, упућиваће подршку која је неопходна наставницима у креирању садржаја за 

децу са тешкоћама у развоју, пратиће активности око наставе на даљину, и помагати у реализацији 

остваривања оваквог облика наставе. 

Запослени, који раде од куће, дужни су да на позив директора дођу и обављају послове у 

просторијама Послодавца. 

Члан 4 

 Административно и рачуноводствено особље ће своје радне задатке и обавезе обављати од 

куће, а по потреби самоиницијативно или по позиву директора долазити на своје радно место како 

би обавили послове које не могу урадити од куће, а који се не могу одгогити. 

Члан 5 

 Ненаставно помоћно особље ће обављати само нужне послове, у сменама и по потреби, по 

претходном договору са директором. 

 Нужним пословима сматрају се они послови који су неопходни ради спровођења мера 

заштите у циљу спречавања ширења заразе (чишћење, брисање, дезинфековање преузимање 

поште), послови одржавања и контроле грејног система школе. 

 Послови наведени у ставу 2 овог члана спроводиће се уз присуство најмањег могућег броја 

запослених водећи рачуна о критеријума ризичности, уз поштовање недељног распореда.  

Члан 6 

 Сви запослени код Послодавца, дужни су да се придржавају наведених мера и обавеза.  



 Запослени који ће своје радне обавезе и задатке обављати од куће, дужни су да наведене 

послове обављају савесно и одговорно у складу са упутствима директора и Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја.  

 Запослени који ће своје радне обавезе и задатке обављати од куће, дужни су да по налогу 

директора доставе извештај о истом.  

Члан 7 

За запослене који су у обавези да обављају своје послове за време полицијског часа 

утврђеног одлуком Владе, послодавац је дужан да такву одлуку донесе у форми решења. Осим 

тога, он је дужан да лицу на које се та обавеза односи изда писану потврду о обављању послова за 

време трајања забране кретања одређене одлуком надлежног органа. 

Запослени је у обавези да потврду из претходног става носи са собом током одласка на посао, 

боравка на послу и повратка са посла, како би надлежним органима оправдао своје присуство на 

улици у време трајања полицијског часа. 

Обавеза из претходног става овог члана не односи се на категорију запослених и радно 

ангажованих лица из члана 2. става 3. ове одлуке. 

Члан 8 

Распоред радног времена за све запослене утврдиће директор и исти доставити запосленима 

на e-mail адресу или непосредно у писаној форми најкасније осам сати пре отпочињања рада, а у 

изузетним ситуацијама и сат времена пре отпочињања рада, када о распореду радног времена могу 

бити обавештени и путем телефонског позива. 

Када не раде у просторијама Послодавца, већ раде од куће, запослени су дужни да се јаве на 

позив директора и да дођу у просторије Послодавца, како би обављали послове у просторијама 

Послодавца. Имајући у виду околности, које могу настати због ванредног стања, у изузетним 

непредвиђеним ситуацијама запослени може бити позван да ради у просторијама Послодавца по 

налогу директора и онда када није у обавези да ради од куће или у просторијама Послодавца, према 

распореду свог радног времена. 

Запослени је дужан да потврду послодавца о обавези обављања послова за време трајања 

забране кретања одређене одлуком надлежног органа носи са собом приликом одласка на посао, 

боравка на послу и повратка са посла, како би надлежним органима оправдао своје присуство на 

улици за време трајања полицијског часа. 

Члан 9 

Док бораве у просторијама Послодавца, као и при доласку и одласку из просторија 

Послодавца запослени, радно ангажовани и корисници услуга су дужни да: 

 одржавају удаљеност од најмање два метра једни од других у разговору приликом 

социјалних интеракција; 

 избегавају контакт са свима који показују симптоме респираторних обољења попут 

кашљања, кијања, бола у грлу, повишене телесне температуре; 

 чешће перу руке сапуном и водом минимум 20 секунди а нарочито: 

- пре доласка у просторије Послодавца и након одласка из просторија Послодавца; 

- након сваких сат времена проведених у просторијама Послодавца; 



- издувавања носа, кијања и кашљања; 

- пре и након физичког додира са другим лицима; 

- пре, током и након припремања хране; 

- пре јела; 

- пре и након третирања ране или посекотине; 

- након употребе тоалета; 

- након контакта са животињама, храном за животиње или животињским излучевинама; 

- након одлагања отпада; 

 на сваких сат времена проветравају радне просторије; 

 у ситуацијама када није могуће прање руку одржавају хигијену руку коришћењем гела, 

који садржи 70% алкохола или другог одговарајућег средства за дезинфекцију руку; 

 прекрију уста и нос приликом кашљања и кијања надлактицом, како би уста и нос остали 

чисти, или да кашљу и кијају у папирну марамицу, коју ће након тога бацити и одмах 

потом опрати руке; 

 избегавају додиривање лица, очију, уста и носа; 

 

Послодавац ће обезбедити одговарајућа средства за спровођење мера из овог члана, као и 

одвијање процеса рада у просторијама Послодавца, који треба да омогући стварање услова за 

спровођење мера из овог члана.   

Члан 10 

Поступање запослених супротно распореду радног времена утврђеном на основу одредби ове 

одлуке представља повреду радне дисциплине у смислу члана 179. став 2. тачка 5) Закона о раду и 

члана 48. Правилника о раду ОШ “Стеван Книћанин“ Книћанин и представљаће основ за 

дисциплинску одговорност запослених. 

О распореду рада радно ангажована лица, биће обавештена од стране директора, имајући у 

виду одредбе закључених уговора са Послодавцем. 

Поступање радно ангажованих лица супротно распореду рада одређеног од стране директора 

Послодавца, представљаће основ за раскид уговора са Послодавцем. 

Члан 11 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли. 

 

Директор школе 

                                                                                                                                         Зоран Спасић 

 

 

 

 

 


