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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН  02.04.2020. четвртак
  
  

I)      Према процени Кризног штаба за сузбијање заразне болести КОВИД-19 
ситуација је драматична. У складу са тим обавештавамо о следећем: 

a. Објекат Основне школе „Старина Новак“ биће закључан и недоступан за 
било каква окупљања до процене да је дошло до стаблизације ситуације, 

b. МОЛИМО ВАС ДА ОСТАНЕТЕ КОД КУЋЕ, 
c. Ђаке и њихове родитеље подстицати да се придржавају позиву да се из 

куће излази само у случају преке потребе и са максималним избегавањем 
свих врста контаката са другим особама. 

II) Министарство просвете, науке  и технолошког развоја у сарадњи са 
УНИЦЕФ-ом и Ужичким центром за права детета припремило је материјале под 
називом  Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету 
који се налазе на линку http://www.mpn.gov.rs/grupa-za-prevenciju-nasilja/. 

III) У мејл поруци коју је руководилац Школске управе Београд доставио школи 
у среду, 1. априла 2020. у 08:13 достављена је обавезујућа  инструкција о 
употреби заставе у којој се налаже: 

a. Поводом предлога да Влада донесе одлуку да за време трајања ванредног 
стања и епидемије проглашених услед појаве и ширења болести COVID-
19 изазване вирусом SARS-CoV-2, органи и организације, као и друга 
правна лица која истичу заставу, заставу Републике Србије спусте на 
половину јарбола, односно копља, подсећамо да се према члану 6. Закона 
о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени 
гласник РС”, број 36/09), грб и застава Републике Србије не смеју 
употребљавати ако су оштећени или су својим изгледом неподобни за 
употребу, већ се повлаче из употребе,    

b. Посебно за време трајања ванредног стања и епидемије проглашених 
услед појаве и ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-
2, која за последицу има смрт или тешко оштећење здравља већег броја 
грађана републике Србије, органи и организације, као и друга правна 
лица која истичу заставу треба са посебном пажњом да воде рачуна о 
изгледу заставе Републике Србије, како би се на достојанствен начин 
одала пошта грађанима Републике Србије који су преминули од болести 
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 , 

IV) Министарство просвете омогућило је коришћење Mikrosoft Teams 
апликације за онлајн извођења наставе израдом налога за приступ за сваког 
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наставника и ученика. У вези са овом платформом може се рећи да је по свом 
механизму потпуно иста као платформа за учење на даљину ОШ“Старина 
Новак“. Ипак, заинтересовани наставници се о овој платформи могу обавестити 
на адреси rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php.  

V) Поводом трагичне смрти наше бивше ученице, родитељи одељења VIII 1 
покренули су иницијативу за прикупљање хуманитарне новчане помоћи 
унесрећеној породици наше бивше ученице. Тим поводом директор школе је 
донео ОДЛУКУ којом се отвара посебан број на рачуну школе за уплату ове 
новчане помоћи. Позивају се сви да у складу са својим могућностима  
искључиво врше уплате електронским путем на наменски рачун који је школа 
отворила. Сви потребни подаци за уплату прилажу се, ради прегледности, у 
виду уплатнице: 

 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
Уплате се примају закључно са 09.априлом 2020. четвртак, након чега ће сва 

прикупљена новчана средства бити електронски пренета на рачун унесрећене 
породице. 

 
 

Влада Вучинић, директор школе                                           
 


