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ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“  

Дел.бр.1028/1 

Дана:05.10.2022. 

К О В И Н 

На  основу Упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја о мерама заштите 

здравља ученика и запослених за основне и средње школе,  Дописа Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја број 610-00-00901/2020-01 од 02.09.2020. године и члана 126. став 4. тачка 18) 

Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,бр.88/17,27/18- 

др.закони, 10/19, 6/20 и 129/21), као и члана 89. став 2. тачка 30) Статута ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

Ковин дел.бр.582/1 од 06.06.2022.године, директор школе дана 05.10.2022.године, доноси слдећу  

 

ОДЛУКУ  

О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ОДГОВОРНОГ  ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОШТОВАЊА 

 ПРОПИСАНИХ МЕРА  ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ  ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 

 

1. Као лице одговорно за  праћење поштовања прописаних мера за спречавање и сузбијање заразне 

болести COVID-19 у матичној школи одређујем 

-  ЈЕЛИЦУ ПЕТКОВИЋ професора разредне наставе из Ковина, распоређену на радно место 

наставника разредне наставе тел: 064/2136958, е-mail:jspetkovic@gmail.com (смена у којој су нижи 

разреди)  и 

- ИВАНУ СЕКЕЉ ДОБРИЋ дипломираног инжењера организационих наука из Ковина, распоређену 

на радно место наставника математике и информатике и рачунарства, телефон: 064/2081262, е-

mail:isekelj@yahoo.com (смена у којој су  виши разреди . 

2. Као лице одговорно за  праћење поштовања прописаних мера за спречавање и сузбијање заразне 

болести COVID-19 у издвојеном одељењу одређујем 

-  БРАНКИЦУ НИКОЛИЋ професора разредне наставе из Гаја, распоређену на радно место 

наставника разредне наставе, телефон: 064/2976983, е-mail:brankica.nikolic84@gmail.com; 

3. Обавезе лица одговорних  за праћење поштовања прописаних мера за спречавање и сузбијање 

заразне болести COVID-19: 

               - Праћењe поштовања прописаних мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-

19 и комуникација за надлежним институцијама (Школска управа, Министарство просвете, науке и 

технолошког равоја, Институт за јавно здравље и друге); 

              -Редовно извештавање, директор школе по добијању сазнања о оболелом ученику или, 

запосленом у школи. 

      4. Ова одлука ступа на снагу даном  доношења и биће истакнута на огласној табли школе. 

5. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука дел.бр.624/1 од 07.09.2020.године. 

О б р а з л о ж е њ е 
Поступајући по Упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја о мерама 

заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе,  Дописа Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја број 610-00-00901/2020-01 од 02.09.2020. године као лица овлашћена 

за  праћење поштовања прописаних мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 

одређени су за матичну школу Јелица Петковић (смена у којој су нижи разреди), Ивана Секељ 

Добрић (смена у којој су виши разреди) и Бранкица Николић (за издвојео одељење у Малом 

Баваништу) са контакт подацима наведеним у изреци одлуке.Ова одлука је објављена на огласној 

табли школе дана 05.10.2022. године, а ступа на снагу даном доношења. 

Упутство о правном средству: Против ове одлуке запослени има право да поднесе жалбу 

Школском одбору у року од 15 дана од дана достављања. Ако Школски одбор не одлучи о жалби у 

року од 15 дана, може се поднети тужба надлежном  суду у року од 30 дана од истека рока за 

одлучивање о жалби. 

Директор школе 

_______________________ 

Марко Рајковић 


