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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 ДЕЖУРСТВУ У ФИЛСКУЛТУРНОЈ САЛИ 

(од 25. марта до 3. априла 2020. године.) 

Распоред дежурства у филскултурној сали школе има за циљ свакодневно обилажење овог 

објекта школе и просторија у њему, независно од главног дела школе у којем се 

свакодневно обављау радне активности.  

За дежурство у овом делу школе задужују се наставници физичког васпитања који 
имају потребу за креирањем видео материјала наставе физичког васпитања ради 
извођења наставе на даљину. Поред наведених радних обавеза исти су задужени да 
обиђу све просторије у овом делу школе ради уочавања стања исправности 
инсталација и да након уочавања хаварије хитно обавесте домора, помоћнике 
директора, односно директора. Такође, дежурни су дужни да се придржавају 
званичних мера заштите од заразе од Корона вируса, које су прописане у општим 
актима и у Одлуци директора број 495-1 од 22.03.2020. г., објављене на сајту школе.  

Ритам дежурства је један запослени у једном дану од понедељка до петка од 9 до 12 
часова. Дежурни ће улазити на улаз филскултурне сале преко дезо бариjере, не 
пролазећи кроз главни део школе уз избегавање непотребних контакта са 
дежурнима у школи. Дежурнима је строго забрањено да у просторије филскултурне 
сале пуштају трећа лица и остале запослене који нису у свакодневном плану 
дежурања у школи.  

Недељни распоред дежурства у филскултурној сали израђује помоћник директора.  

Напомена: Одлука се ставља ван снаге у случају проглашења нових мера Владе 
Републике Србије које се односе на трајање радног времена и рада установа 
образовања. 

У Костолацу 25. марта 2020. године.  

Директор 

др Горан Несторовић, с.р. 
 


