
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 43. став 1. тачка 24. Статута Грађевинског факултета Универзитета 
у Београду, а у вези препоруке Конференције Универзитета Србије и Универзитета у 
Београду и здравстевног упозорења Института за јавно здравље „Др Милан 
Јовановић Батут“, на предлог Колегијума шефова катедара и Колегијума управника 
института, декан Факултета доноси:  

 

АКЦИОНИ ПЛАН –  

ПРЕПОРУКЕ СА СУЗБИЈАЊЕ ВИРУСА КОРОНА 
(COVID 19) НА ФАКУЛТЕТУ 

 

1. ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ 
ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШИРЕЊА КОРОНА ВИРУСА:  
Одговорна лица за спровођење донетих мера и активности у случају појаве 
корона вируса на Грађевинском факултету су: декан Факултета, продекани, 
шефови катедара, управници института, секретар Факултета и шефови 
организационих јединица. 
 

2. Одговорна лица за спровођење мера и активности на сузбијању корона вируса 
ће применом начела субординације и координације непосредно по добијању 
мера, препорука и налога, спроводити мере и препоруке за сузбијање 
корона вируса Универзитета у Београду, који ће факултетима у свом 
саставу, слати непосредно по пријему наложених мера од стране надлежног 
министарства и Конференције Универзитета Србије. Сваки запослени на 
факултету ће у оквиру својих надлежности и овлашћења, и примљених налога 
непосредног руководиоца, предузимати активности ради реализације 
упућених мера, препорука и налога.  

 

3. У циљу спровођења мере забране окупљања у затвореном простору више 
од 100 људи из дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
број 612-00-00355/2020-06 од 12.3.2020. године предузеће се следеће мере:  

- У том циљу, на предлог продекана за наставу, шефови катедара и 
наставници ће организовати наставу и вежбе тако да истовремено не буде 
више од прописаног броја људи у једној просторији. 

- Колегијум шефова катедара ће, до укидања мера за сузбијање корона 
вируса, одржавати седнице и у складу са Статутом доности одлуке о 
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одржавању електронских седница Наставно-научног већа. До укидања 
мера за сузбијање корона вируса гласања на Изборном већу ће бити 
организована тако да у истој просторији увек буде мањи број људи од 
прописаног максимума. 

 

4. Дописом министарства из тачке 3 препоручено је разматрање могућности 
одлагања планираних екскурзија, програма размене и студијских 
путовања у иностранство. У том циљу одлучено је: 

• До даљњег се одлажу активности одлазне мобилности наставника, 
сарадника и студената Факултета. 

• До даљњег се обустављају активности долазне мобилности наставника 
и студената са других високошколских установа на Грађевински 
Факултет. 

• Наставници и студенти из иностранства који су у оквиру постојећих 
програма мобилности са Факултетом тренутно присутни у Београду 
(Србији) морају се придржавати упутстава надлежних здравствених 
органа Р. Србије, укључујући и мере самоизолације у трајању од 15 
дана, у складу са препорукама надлежних органа. Наставници 
Факултета који су у контакту са страним наставником који борави у 
Србији имају обавезу да упознају колегу из иностранства са овим 
упутствима. Све наведено важи и за стране стручњаке у Србији који су у 
контакту са наставницима и сарадницима Факултета по основу сарадње 
са привредом, сарадње у оквиру билатералних и мултилатералних 
пројеката и сл.  

• До даљњег се обустављају путовања у иностранство наставника и 
сарадника Факултета у земље које су означене као ризичне у погледу 
епидемије корона вируса. 

• Путовања наставника и сарадника Факултета у земљи свести на она 
која су неопходна и хитна.  

 

5. У складу са здравственим препорукама из дописа из тачке 3 предузето је 
следеће: 

• Радним налогом декана Факултета запосленима који обављају послове 
спремачице наложено је да од 12.3.2020. године предузимају следеће 
активности: 

o проветравање амфитеатара, учионица, кабинета и осталих 
просторија у којима бораве студенти и запослени факултета 

o редовно пражњење корпи за отпатке користећи рукавице 

o прање и дезинфекција подова, зидова, врата и површина клупа 

o редовно снабдевање сапуном тоалета, учионица и вежбаоница. 

5.1 Преко огласних табли факултета и кроз обавештења запосленима на e-
mail издата је препорука студентима и запосленим да редовно перу руке, 
да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама. 

5.2 На сајту Факултета је постављена препорука надлежних органа јавног 
здравља о превентивним активностима.  
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6. ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА И ЗАПОСЛЕНИХ НА ФАКУЛТЕТУ 

Ради спречавања уноса и ширења овог обољења на факултету студенти и 
запослени на факултету су дужни да поступе на следећи начин: 

• Уколико су боравили у подручју у којима су актуелне епидемије корона 
вирусом (COVID-19), или су били у контакту са особама код којих је 
потврђена инфекција или постављена сумња на инфекцију, или су 
посећивали здравствене установе у којима се лече оболели од корона 
вируса у циљу спречавања преношења инфекције у Републици Србији, али 
и у циљу заштите сопственог здравља, дужни су да предузму следеће 
мере: 

– у наредних 14 дана да смање контакте са другим особама у 
домаћинству, на факултету или на јавним местима; 

– ако осете симптоме инфекције органа за дисање (повишена 
температура, кијавица, кашаљ, цурење из носа, отежано дисање или 
друго), одмах да ставе маску преко уста и носа, да појачају хигијену 
руку (прање топлом водом и сапуном), да избегавају контакте са 
другим особама, да користе марамицу кад кијају или кашљу, и да 
позову телефоном епидемиолога института или завода за јавно 
здравље надлежног за подручје у коме бораве (листа је дата на 
линку Института за јавно здравље: 
https://covid19.rs/%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
BA-
%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0
%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-
%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0
%B0/ 

– Од епидемиолога ће добити упутства о даљем поступку.  

• Уколико студенти имају симптоме и знаке болести потребно је о томе 
обавесте надлежне органе јавног здравља као и Студентску службу на 
телефон: 3218-526 и 3218-640. 

• Уколико запослени на факултету имају симптоме и знаке болести потребно 
је да о томе обавесте надлежне органе јавног здравља као и Факултет 
на телефон: 3218-553. 

 
 

7. ИНФОРМИСАЊЕ СТУДЕНАТА И ЗАПОСЛЕНИХ О АКТУЕЛНОЈ 
ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ  
Преко огласних табли, сајта Факултета или на други погодан начин биће 
обезбеђено континуирано информисање студената и осталих запослених на 
факултету о актуелној епидемиолошкој ситуацији корона вируса. 
 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ И 
 ЕПИДЕМИОЛОШКИМ СЛУЖБАМА 
• У циљу едукације Факултет ће, ако буде било тражано, омогућити члановима 

стручног тима Завода за јавно здравље да у договореном термину за 
студенте пруже основне информације о вирусу као и о мерама превенције и 
лечења. 
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• У случају појаве било какве сумње на повећани број обољевања студената 
од инфекција сличних грипу, Факултет ће обавестити надлежну здравствено 
епидемиолошку сужбу и поштовати све препоруке надлежних у зависности 
од актуелне епидемиолошке ситуације. 

• Недељна или дневна евиденција о броју оболелих студената и осталих 
запослених на Факултету по потреби достављаће се надлежним 
здравственим и епидемиолошким службама. 

9. ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ФАКУЛТЕТА  
ТОКОМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА  
• Свако веће одсуство студената са предавања и вежби наставници и 

сарадници су дужни да пријаве продекану за наставу или другом лицу које 
одреди декан Факултета. 

• Продекан за наставу и шефови катедара предложиће Наставно-научном 
већу Факултета измене плана спровођења наставних активности у скалду са 
датим околностима.  

• Одлуку о обустављању наставе може донети декан Факултета на основу 
препоруке/наредбе Универзитета у Београду, односно надлежних 
републичких органа.  

• До евентуалне обуставе наставе, наставници и сарадници Факултета ће 
учинити додатне напоре да омогуће студентима уредно испуњавање 
њихових предиспитних обавеза. 

• Ако због епидемије корона вируса дође до привремене обуставе наставе, 
Наставно-научно веће донеће план надокнаде наставе. 

• У циљу очувања наставног процеса и функсионисања служби факултета, 
декан Факултета у сарадњи са продеканима, шефовима катедри и 
шефовима служби одредиће мере реорганизације, укључујући и замене, за 
запослене који су привремено спречени за рад услед: 

o болести запосленог, укључујући и случајеве спречености запосленог да 
отвори боловање и достави дознаке,  

o спречености за рад због потребе за чувањем деце (услед затварања 
предшколских и школских установа),  

o неге болесног члана породице, 

o других случајева који могу бити узроковани епидемијом корона вируса. 

 

10. НАБАВКА ХИГИЈЕНСКО САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 
ПОТРЕБЕ СУЗБИЈАЊА ШИРЕЊА КОРОНА ВИРУСА  

Ради превенције ширења епидемије корона вируса међу студентима и 
запосленима на факултету, декан Факултета је донео одлуку којом се одобрава 
набавка хигијенско санитарног материјала и то: 

•••• Асепсола (дезифицијенса) 

•••• убруса за руке за све санитарне чворове; 

•••• диспензера са течним сапуном и дезинфекционих средстава у санитарним 
чворовима. 
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11. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ 
• Организацију активности која задовољава минимум процеса рада 

запослених у заједничким службама и организационим јединицама 
(институтима) утврђује декан Факултета у сарадњи са управницима 
института, шефовима служби и секретаром Факултета. 

• У случају потребе Факултет ће извршити привремену реорганизацију радних 
места због особа у ризику (труднице, особе са хроничним поремећајима 
здравља – дијабетес, астма, срчане сметње, бубрежних обољења, итд.). 

• Сви студенти и запослени на Факултету дужни су да се придржавају овог 
Акционог плана – препорука за сузбијање ширења новог корона вируса. 

• Ове препоруке као и свако друго обавештење о корона вирусу биће 
објављено на огласним таблама и сајту Факултета, као и на други 
погодан начин. 

 
 
 
 
 

ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 
 
 

Проф. др Владан Кузмановић 


