
Модел рада школе од 1. 9. 2021. године 
 

 

На основу обавештења МПНТ бр. 601-03-00033/1/2021-15 од 27.8.2021. године истичемо најбитније: 

 

 

Основне и средње школе у Републици Србији ће започети наставни рад у школској 2021/22. са првим 

моделом организације образовно- васпитног рада, осим у 15 градова (међу којима није Београд). То 

подразумева наставу од 45 минута са целим одељењем.  

 

Ученици који припадају следећим категоријама не почињу са радом – наставом 1.9.2021. године су: 

- Ученици који болују од COVID 19 или код којих се постави сумња на COVID 19 у периоду који 

одреди ординирајући лекар у складуи са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразние 

болести COVID 19 и стручно методолошким упутством; 

- Ученици који су блиски контакти SARS-CoV-2 позитивних особа који се налазе у карантину у 

кућним условима, до истека периода карантина у складу са стручно – методолошким упутством и 

Уредбом; 

 

Родитељ доноси потврду од изабраног лекара о горе наведим препорукама. 

 

 

 

*Сваког петка МПНТ доставља школама ново обавештење о моделу рада у наредној недељи, а 

школа о томе информише родитеље и ученике. 

 

 

 

Посебне препоруке за ученике и запослене са хроничним болестима (респираторне, 

кардиоваскуларне, дијабетес, малигне, имунодефицијентна стања и др.) у 

образовно-васпитним установама  
 

Хроничне болести и стања могу представљати већи ризик од развоја тежих облика болести COVID-19, 

без обзира на узраст. Ученицима и запосленима у образовно-васпитним установама, који су у већем 

ризику од тешког облика COVID-19 инфекције, као и особама које су у блиском контакту са овим 

посебно осетљивим категоријама, препоручује се вакцинација против COVID-19 инфекције (Табела 1) и 

у зависности од актуелне епидемиолошке ситуације (од умереног до високог  ризика трансмисије вируса 

SARS-CoV-2) треба им омогућити учење/рад на даљину, уз достављено мишљење лекара специјалисте 

одговарајуће гране медицине.  

 

Табела 1. Групе у ризику којима се препоручује имунизација против COVID-19 

инфекције  
 

Особе старије од 12 година у већем ризику од тешког облика COVID-19 инфекције:  

- оболели од тешких неуромишићних стања, која угрожавају респираторну функцију (церебрална 

парализа, аутизам, мишићна дистрофија и др.),  

- особе са сметњама у учењу (Дауновим синдромом и др.),  

- пацијенти са имуносупресијом узрокованом болешћу или лечењем (особе на хемиотерапији, 

радиотерапији, на програму за транслплантацију, пацијенти са ХИВ инфекцијом или особе са генетским 

поремећајима који утичу на имунски систем, особе које примају имуносупресивну или 

имуномодулаторну биолошку терапију,  



- оболели од хематолошких малигнитета (леукемија, лимфом и мијелом) и аутоимуних болести.  

 
Особе старије од 12 година у блиском контакту са особама са слабијим имунитетом:  

- Хронична респираторна обољења: ХОБП – емфизем и хронични бронхитис, бронхиектазије, цистична 

фиброза, тежи облик астме, интерстицијална фиброза плућа, пнеумокониоза и бронхопулмонална 

дисплазија;  

- Хроничне кардиоваскуларне болести: конгениталне срчане болести, хипертензија са компликацијама, 

хронична срчана слабост, исхемијска болест срца, тежи поремећаји срчаног ритма и венска 

тромбоемболија;  

- Хроничне болести бубрега: стадијум 3-5 хроничне бубрежне инсуфицијенције, нефротски синдром и 

транспланиран бубрег;  

- Хроничне болести јетре: цироза, билијарна атрезија, хронични хепатитис;  

- Хроничне неуролошке болести: мождани удар, транзиторни исхемијски атак, стања са поремећајем 

респираторне функције (укључујући Даунов синдром, мултиплу склерозу, епилепсију, деменцију и др.);  

- Дијабетес и други ендокрини поремећаји (Адисонова болест)  

- Имуносупресивна стања  

- Аспленија или дисфункција слезине  

- Екстремна гојазност (ИТМ ≥40 кг/м2)  

- Тежа ментална обољења: шизофренија, биполарни поремећаји и др. 

 


