
 На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 29/2020), члана 

2. Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 

31/20), члана 16. и 30. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018), Препоруке Министарства културе и информисања 

Републике Србије број: 112-01-138/2020-07 од 21. априла 2020. године, Одлуке о неопходним 

мерама безбедности и заштити становништва и материјалних добара коју је донео 

Градоначелник града Зрењанина 16. марта 2020. године под бројем 06-24-2/20-IV-10-02 и 

члана 24. Статута Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ Зрењанин директор доноси: 

 

 

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

У ГРАДСКОЈ НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ЗРЕЊАНИН 

ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

 

 

 У складу са Препоруком Министарства културе и информисања број: 112-01-138/2020-

07 од 21. априла 2020. године и Одлуком Градоначелника града Зрењанина, сходно 

новонасталој ситуацији поводом пандемије вируса COVID-19, Градска народна библиотека 

„Жарко Зрењанин“ Зрењанин (у даљем тексту: Библиотека) започеће рад са корисницима. 

 Како је на снази ванредно стање, рад са корисницима биће организован у складу са 

мерама које је донела Влада Републике Србије. Библиотека ће рад организовати тако да 

обезбеди поштовање свих прописаних превентивних мера које се односе на спречавање 

ширења заразе болести COVID-19 и усвојила је план мера заштите запослених за време 

трајања ванредног стања. 

 „Планом примене мера заштите запослених у Градској народној библиотеци 'Жарко 

Зрењанин'“ Зрењанин организује се процес рада у условима проглашеног ванредног стања и 

утврђују обавезе послодавца да за све запослене обезбеди примену свих превентивних мера од 

утицаја на безбедност и здравље запослених, а посебно оних који се тичу спречавања ширења 

заразе COVID-19 (одржавање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних 

средстава, тј. маски и рукавица), као и мере које се односе на максималан број лица која могу 

да бораве у затвореном простору и распоред обављања послова у пословним просторијама. 

 

 План мера заштите садржи следеће: 

 

1. Запослени који користе преостали годишњи одмор за 2019. годину у овом периоду 

искористиће га у целости. 

2. Запослени који раде од куће наставиће са радом од куће док не буде другачије 

одређено. 

3. У складу са препоруком Министарства државне управе и локалне самоуправе, 

нарочито запосленима Библиотеке из категорије угрожених (запослени са утврђеним 

хроничним обољењима, старији од 60 година и родитељи деце до 12 година – уколико 

сами врше родитељско право или је другом родитељу установљена радна обавеза), 

приоритетно се одређује рад од куће у складу са Планом рада. 

4. Припрема радних просторија за рад запослених 

5. Набавка заштитне опреме: Библиотека је набавила неопходне заштитне рукавице и 

маске, као и течност за дезинфекцију. 

6. План рада одељења: одељења за рад са корисницима започеће са радом у понедељак, 4. 

маја, након завршених припрема. Корисници ће сваког радног дана од 8 и 30 до 10 и 30 

на број телефона 566-210 и 535-115, или на имејл адресу: biblioteka@zrbiblio.rs моћи да 

поруче жељене публикације. Корисник ће оставити следеће податке: број чланске 



карте, име и презиме и број телефона и податке о публикацијама које жели да позајми. 

Наручену грађу корисник ће моћи да преузме наредног дана од 10 и 30 до 13 часова у 

холу Библиотеке. Током преузимања публикација у холу могу бити највише 2 

корисника. Корисници су у обавези да користе маску и рукавице. Корисници који 

враћају грађу исту могу да одложе на пулт који је постављен на улазу у Библиотеку. 

Само грађа која је претходно наручена може да се преузме. Рад запослених ће се 

одвијати у једној смени, од 8 до 14 часова раним данима. 

7. Обавештење за кориснике: корисници ће о отварању Библиотеке бити обавештени 

путем средстава јавног информисања и посредством њене веб и Фејсбук странице. 

Корисници ће бити обавештени да се у просторије Библиотеке неће улазити, него ће 

услуга бити спроведена у складу са измењеним условима рада. 

8. Запослени су дужни да се придржавају мера заштите: за време рада запослени су дужни 

да носе маске и рукавице, држе социјалну дистанцу у односу на друге запослене и 

кориснике и употребљавају дезинфекциона средства најмање пре почетка и при 

завршетку рада (дезинфикују радну површину, компјутер, тастатуру, миша и остало). 

9. Запослени су дужни да, у току радног времена, а за време обављања послова ван 

просторија Библиотеке, претпостављеном буду доступни путем телефонске, 

електронске или непосредне комуникације, да обављени посао доставе надређеном 

ради информисања или на сагласност, да путем имејла шаљу недељне или месечне 

извештаје и да поступају у складу са утврђеном радном обавезом. Запослени који раде 

од куће дужни су да дођу у просторије Библиотеке само по налогу директора. 

Евиденција о раду запослених који раде ван просторија послодавца – од куће – водиће 

се код руководиоца запослених. 

10. Наставља се обављање послова путем писане или електронске поште или телефонским 

путем. Библиотека је од почетка ванредног стања својим корисницима била на 

располагању преко своје веб и Фејсбук странице, где је свакодневно постављала 

разноврсне едукативне и забавне садржаје. Такође је, преко Ју-тјуб канала 

организована Причаоница зрењанинске библиотеке. Наведене активности биле су 

медијски пропраћене. 

11. Пословни састанци одржавају се електронски, односно другим одговарајућим путем 

(видео-линк, видео-позив и др.) а само изузетно уз физичко присуство и то броја лица у 

складу са актима Владе РС донетим од проглашења ванредног стања. 

12. Све активности се спроводе уз обезбеђивање и поштовање свих општих и ванредних 

мера које се односе на хигијенску сигурност објеката и лица у складу са Законом о 

заштити становништва од заразних болести и аката Владе РС донетих од проглашења 

ванредног стања. Књижевне вечери, предавања и скупови било које врсте се неће 

одржавати. 

13. План рада Библиотеке доноси се за период трајања ванредног стања. 

14. План рада почиње да се примењује даном доношења, односно даном објављивања на 

огласној табли и биће послат на електронске адресе запослених у Библиотеци. 

15. Библиотека ће пратити мере надлежних органа Републике Србије и у складу са тим 

прилагођавати и мењати постојеће мере заштите у циљу реализације своје активности. 

 

 

 

Директор 

Милан Бјелогрлић 


