
Академија струковних студија Шабац 
Ул.Добропољска бр.5 

Број: 01/69 

Датум: 17.06.2020. године 

 

На основу члана 89 став 2 Закона о Високом образовању ( „Сл.гласник РС „ , бр.88/2017, 

27/2018- др.закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020)  и чл.89. ст.1 тачка 3 и 15 Статута Академије 

струковних студија Шабац бр.1-35/2019 од 06.11.2019. год. (пречишћени текст), вд председника 

Академије  Маријана Исаковић, дана 17.06.2020. године доноси:  

 

О Д Л У К У 
 

О ОБАВЕЗИ СПРОВОЂЕЊА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА НА УСТАНОВИ  

РАДИ  ЗАШТИТЕ СТУДЕНАТА И ЗАПОСЛЕНИХ ОД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ  

 COVID 19  

 

Услед свакодновно повећаног броја оболелих од заразне болести-  Корона вируса и тренутне  

епидемиолошке ситуације, обзиром да  је у току јунски испитни рок, а од 22. јуна креће први 

конкурсни рок за упис студената у  шк.2020/21. годину,  очекује се да ће на установи односно 

одсецима бити повећан број присутних у наредном периоду.  

 

ОБАВЕШТАВАМ Руководиоце oдсека да су  у обавези да: 

1. Организују процес рада на Одсеку уз обавезну примену  превентивних заштитних мера   

      ради спречавања ширења заразне болести COVID 19. 

2. Како је на сваком Одсеку обезбеђена довољна количина дезинфекционих средстава и  

заштитне опреме (маски и рукавица), упозоравају се сви запослени и студенти да без 

заштитних маски не смеју боравити у просторијама Одсека, у противном биће примењене 

дисциплинске мере. 

3. Да техничка и помоћна служба изврше детаљну дезинфекцију целокупног простора 

(превасходно се мисли на учионице и лабораторије), намештаја  и опреме на Одсеку пре 

почетка првог уписног рока. 

4. Обавеза дезинфекција руку свих лица при уласку у зграду Одсека.  

5. Да се у наредном периоду  запослени из техничке и помоћне службе ангажују за рад на 

инфо-пулту, на уласку у зграду Одсека, како би студентима и запосленим установе 

доделили заштитну маску уколико је немају, а при том забранили улазак трећих лица без 

заштитне маске. 

6. Одлука ступа на снагу даном доношења, исту објавити на сајту Академије, на сајтовима  

и огласним таблама Одсека. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
Вд председника Академије 

Маријана Исаковић 

 
    Доставити: 

 Руководиоцима Одсека 3х и у 

 Архиву  Академије. 


