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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН  03.04.2020. петак  
  

I)    Десета гимназија „Михајло Пупин“ на Новом Београду, као двојезична 
гимназија (енглеско-српска и француско-српска), упутила је обавештење нашој 
школи, као јединој двојезичној школи у Београду, да је пријављивање пријемног 
испита за билингвална одељења у поменутој гиманзији почело 31. марта и да ће 
трајати до 7.априла 2020. године. Заинтересовани ђаци осмаци могу своје 
пријаве слати на адресу prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs. Пријава и пријемни 
испит су бесплатни.  

II) У ДНЕВНОМ ОБАВЕШТЕЊУ за 31.03.2020. уторак, парафразиране су 
одредбе дописа Министарства просвете, НИТР број 650-02-00018/1/2020-07 од 
27.03.2020. у вези са избором уџбеника за 2020/21. школску годину, а којима се 
прецизира који разреди бирају за које године уџбенике. У вези са окончањем 
поступка избора уџбеника за наредну школску годину важи следеће: 

a. Министарство просвете, НИТР није одредило рок за окончање поступка 
избора уџбеника за следећу школску годину, 

b. Одлуке, стручних већа која су већ одлучивала пре завођења ванредног 
стања, остају на снази, 

c. Стручна већа која нису донела одлуке о избору уџбеника за наредну 
школску годину учиниће то у условима рада на даљину,  

d. Начин на који ће стручна већа одлучивати о избору уџбеника за наредну 
школску годину, накнадно ће бити прецизиран, са датумом реализације 
који буде наложен, а након што буду испитано да ли постоје технички 
услови за одржавање седница стучних већа у виду електронске 
конференције или се мора применити други начин,  

e. Након утврђувања да су сва стручна већа донела одлуке о избору 
уџбеника за наредну школску годину, организоваће се седница 
Наставничког већа на којој ће бити донета одлука о избору уџбеника за 
наредну школску годину на основу предлога (одлука) стручних већа. 

III) Дечији савез града Врања, поводом највећег хришћанског празника Васкрса 
расписао је литерарни и ликовни конкурс под називом: Електронски конкурс 
„Христос воскресе, радост донесе“. Право учешћа имају предшколци и основци. 
Радове, са личним подацима детета, именом школе и ментора, у JPG или PDF 
слати на адресу: konkursidsgvranje@gmail.com . 
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