
ОШ“Влада Обрадовић Камени“ 

Нови Београд 

Дел.број 188   

Датум: 18.03.2020. 

На основу члана 126. став 4. тачка 18. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'' 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), а у складу са Одлуком о 

организацији рада школе за време ванредног стања  од 18.03.2020. године, у поступку 

организације рада за време ванредног стања директор ОШ ''Влада Обрадовић Камени'' 

Београд, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

о организовању рада у ОШ „Влада Обрадовић Камени“  

за време ванредног стања  

 

1. Запослени у ОШ ''Влада Обрадовић Камени'' Београд (у даљем тексту: Школа) 

на пословим наставник разредне наставе, наставник предметне наставе, стручни 

сарадник психолог, педагошки асистент, стручни сарадник библиотекар, шеф 

рачуноводства,  административно финансијски радник и секретар школе 

обављаће послове ван просторија послодавца (рад на даљину и рад од куће) за 

време ванредног стања, уз добровољно дежурство, по потреби. 

2. Запослени у Школи на помоћно-техничким пословима обављаће, по потреби, 

послове по распореду добровољног дежурства за време ванредног стања. 

3. Одређује се трајање радног времена запосленог у свему прему проценту рада 

који је утврђен закљученим Уговором о раду између запосленог и Школе. 

4. Надзор над радом запосленог који обавља послове ван просторија послодавца 

спроводиће се електронски преко достављених недељних планова и 

достављених недељних извештаја о раду и евиденције из електронског дневника. 

5. Евиденција о раду запослених из тачке 1. овог Решења води се дневно, увидом у 

електронски дневник. 

6. За време трајања ванредног стања спроводе се све мере које се односе на 

хигијенску сигурност објеката и лица у складу са Законом о заштити 

становништва од заразних болести. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу члана 2. Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања 

(''Службени гласник РС'' бр. 31/20) и потребе посла одлучено је као у диспозитиву 

Решења. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења  може се изјавити жалба Школском одбору у 

року од 15 дана од дана пријема. 

 

Доставити: 

- Запосленом електронским путем, 

- Сајт школе  

- а/а         

Директор школе                                                                           

                                                                                                             Радојица Тадић 


