
  На основу чл. 126. став 4. тачка 18) Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 и др. Закони ,10/19 и 6/2020) дописа 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 610-00-00901/2020-01 од 

02.09.2020.године  директор Основне школе ''Бранко Крсмановић'' у Сикирици  доноси 

РЕШЕЊЕ 

о одговорном лицу ради праћења поштовања прописаних мера  

 

           ОДРЕЂУЈЕ СЕ Слађана Лекић, тел 063/ 269-338, као одговорно лице за обављање  

послова праћења поштовања прописаних мера контроле спровођења плана примене мера 

прописаних уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19. 

Одговорно лице дужно је да: 

− прати поштовање прописаних мера контроле спровођења плана примене мера 

прописаних уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19, 

− пријављује евентуалне случајеве непоштовања мера, 

− врши комуникацију са надлежним институцијама ( Школска управа, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, Институтом за јавно здравље и др), 

− сачињава извештај на недељном нивоу који прослеђује надлежној Школској управи 

у складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 610-

00-00901/2020-01 од 02.09.2020.године , 

− истог тренутка по добијању сазнања о оболелом ученику, запосленом у школи 

обавештава надлежну Школску управу и надлежни сектор Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја. 

Образложење         

       Чланом 126. став 4. тачка 18) прописано је да о правима, обавезама и одговорностима 

запослениходлучује директор.  

      Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 610-00-00901/2020-

01 од 02.09.2020.године обавештене су школе да су у обавези да ради праћења поштовања 

прописаних мера контроле спровођења плана примене мера прописаних уредбом о мерама 

за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19, одреде одговорно лице ( име и 

презиме, број мобилног телефона) за пријављивање евентуалних случајева непоштовања 

мера,  односно за комуникацију са надлежним институцијама ( Школска управа, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Институтом за јавно здравље и др. 

         Наведеним дописом утврђена је обавеза одговорног лица да сачињава извештај на 

недељном нивоу који прослеђује надлежној Школској управи и који садржи све елементе 

који потврђују поштовање, односно непоштовање прописаних мера ( ношење маске, 



дезинфекција просторија, прање руку, евентуална потврда случајева оболелих ученика, 

запослених, родитеља и др, као и да истог тренутка по добијању сазнања о оболелом 

ученику, запосленом у школи обавештава надлежну Школску управу и надлежни сектор 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

             На основу свега наведеног, донето је решење као у диспозитиву. 

             Упутство о правном средству: 

Против овог решења може се поднети жалбу Школском одбору у року од 15 дана од дана 

достављања решења. Ако Школски одбор не одлучи о жалби или ако запослени није 

задовољан другостепеном одлуком, може се поднети тужба Основном суду у Параћину, у 

року од 30 дана од дана истека рока за одлучивање по жалби, односно од дана достављања 

решења 

Директор, 

________________ 

Славица Вулић, дипл, шк.псих.пед 

 

 

 


