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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН  05.05.2020. уторак 
 

I) НАЈАВА УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА. У складу са најавом Председника 
Владе Републике Србије, која је путем медија изречена за јавност да ће се 
ванредно стање у Србији укинути од четвртка 7.маја 2020. године – одмах по 
обзнањивању Одлуке Владе о укидању ванредног стања, ОШ“Старина Новак“ ће 
обзнанити своје мере у складу са Одлуком Владе. Мере на нивоу школе односиће 
се на укидање рада на даљину за све запослене а у складу са ванредним 
епидемиолошким мерама које буду задржане. У том смислу уследиће: 

  Престанак важења ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДНОГ 
ВРЕМЕНА ОШ“СТАРИНА НОВАК“ БЕОГРАД ТОКОМ ТРАЈАЊА 
ВАНРЕДНОГ СТАЊА бр.353 од 16.03.2020. 

 ПРЕСТАНАК важења мера о организовању целокупног рада 
ОШ“Старина Новак“ од куће и на даљину које су оглашене у ДНЕВНОМ 
ОБАВЕШТЕЊУ за дан 26.03.2020. (бр.353-8 од 26.03.2020), 

 Са укидањем ОДЛУКЕ бр.353 укинуће се и ДНЕВНА ОБАВЕШТЕЊА 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ а уместо њих важиће општи прописи који 
регулишу радне односе, што значи да ће сви запослени бити обавезни 
долазити на своје радно место које је уређено Уговором о раду, најраније 
од 8.маја 2020. када ће се успоставити редован градски превоз у 
Београду, сем ако се посебном одлуком директора школе не уреди 
другачије, 

 Престанак важења ОДЛУКЕ бр.353 од 16.03.2020. и списак мера за први 
дан враћања на радно место, биће објављени у последњем ДНЕВНОМ 
ОБАВЕШТЕЊУ. 

 
II) УСПОСТАВЉАЊЕ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА. Одлуком надлежног кризног 

штаба продужени боравак у основним школама треба да почне са радом у 
понедељак 11.маја 2020. ОШ“Старина Новак“ је тражене податке о потребама 
родитеља за повратак деце у продужени боравак доставила 29.04.2020. 
Министарству просвете, НИТР. Одмах по добијању инструкција Министарства 
просвете, НИТР о поступању у покретању продуженог боравка, биће сачињен 
План рада продуженог боравка у условима пандемије којим ће се прецизирати 
сви детаљи о сарадњи са родитељима и ангажовању учитељица распоређених у 
продуженом боравку, 
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III) ДИСТРИБУЦИЈА УЏБЕНИКА. Наставничко веће је 1.маја 2020. на својој 13. 
електронској редовној седници донело Одлуку о избору уџбеника за наредне 
школске године. Тиме су се стекли услови за почетак процедуре организоване 
набавке уџбеника. Како би се предупредиле све препреке које су произашле из 
отежаног режима рада због проглашеног ванредног стања  ОШ“Старина Новак“ 
постигла је споразум са књижаром „Мали кутак плус“ и овластила је да за 
потребе набавке уџбеника за следећу школску годину буде званични 
дистрибутер уџбенка за ђаке наше школе и да може отпочети потребне радње у 
вези са набавком уџбеника за оне родитеље који искажу потребу. Услови 
ванредног стања су пореметили редовну процедуру дистрибуције уџбеника и 
процена је да ће се подела уџбеника за следећу школску годину уследити тек 
после 15. августа 2020. Потребно је да се наставници укључе у поступак 
дистрибуције уџбеника како би се у постојећим условима могло омогућити да 
ђаци на организован и ефикасан начин обезбеде уџбенике. Представник 
дистрибутера, књижаре „Мали кутак плус“, је Наташа Даниловић (бр.мобилног: 
064 6823712). 

 
 

Влада Вучинић, директор школе   


