
Република Србија  
Техничка школа са домом ученика 
„Никола Тесла“ 
Костолац 
Дел. број:495/1 
Датум: 22.03.2020. године 
 
 

На основу члана 126 Закона о основама система образовања („Сл. гласник РС“ број 88/17, 
27/18-др. Закон, 10/19 и 6/20), а у вези Одлуке Владе Републике Србије од 15.03.2020. године о 
проглашењу ванредног стања на целој територији Републике Србије, директор школе доноси 
следећу 
 

ОДЛУКУ 
О организацији и процесу рада у Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу 

за период од 23.03.2020. до 28.03.2020. године 
 

1. У складу са Одлуком Владе Републике Србије од 15.03.2020. године о проглашењу 
ванредног стања на целој територоји Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 29/20), а у 
вези Уредбе о мерама за време ванредног стања („Сл. гласник РС“ број 31/20, 36/20, 38/20 
и 39/20) запослени у Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу, 
радиће под условима прилагођеним новоносталим околностима и то: 
- Од понедељка 23.03.2020. године школа ће радити у времену од 08:00 до 12:00 

часова, 
- Запослени у настави реализоваће наставу на даљину, 
- У школи, тј.  у затвореном простору не може боравити више од пет особа, 
- Дежурство ће бити организовано на следећи начин: 

1. На посао у једном тренутку долазе максимум 3-три дежурна запослена, водећи 
рачуна да број особа не прелази преко 5 са особама које нису у плану дежурства, 

2. Школа се отвара пола сата раније и затвара пола сата касније од назначеног 
веремена рада због дезинфиковања и у то време улаз је дозвољен само 
дежурнима. 

3. У школу се улази само на главни улаз преко дезо баријера са рукавицама и 
заштитиним маскама, односно са дезо марамицама са којим се хватају ручке и 
кваке на вратима, прање руку обавезно после сваког контакта. 

4. Зона кретања кроз школу максимум 5 особа у службеном простору (линија 
кретања је простор до главних улазних врата до врата између зборнице и хола 
фискултурне сале) 

5. У једној канцеларији у истом тренутку могу бити максимум две особе на 
међусобном растојању од минимум 1 метар са заштитном опремом. 



6. Запослени који откључава/закључава школу ће једном у дану обићи све 
просторије школе у заштитној опреми и дезифинковати за собом све површине 
које је додирнуо. 

7. У случају хаварије у школи, решавати проблем водећи рачуна о максимуму 5 
особа. 

8. Помоћници директора израђују распоред дежурства у складу са претходним 
тачкама и дају директору на усвајање, водећи рачуна да нема смењивања 
дежурних запослених у једном дану и укључивати број дежурних тако да се 
смењују минимум једном недељно. Запослене са здравственим  проблемом и 
проблемом здравља чланова породице са којима живе на истој адреси не 
ангажовати. Посебно не ангажовати запослене који на истој адреси живе са 
особама старијим од 65 година и запослене који су пријавили контакт са особама 
које су допутовале из иностранства у периоду проглашења пандемије. 

9. Информације: 
- све информације можете добити на следеће бројеве телефона: 

 066/241-841 сваког радног дана у времену од 08:30 до 11:30 часова 
 012/241-841 сваког радног дана у времену од 08:30 до 11:30 часова 
 преко телефонске секретарице на 012/241-841 

- све информације можете добити и на сајту школе: www.tehnickakostolac.edu.rs. 
 
Доставити: 
-огласна табла, сајт школе 
-архива 
 

Директор школе, 
др Горан Несторовић, с.р. 


