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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 20.03.2020. петак 
I) Бесплатно коришћење дигиталних уџбеника у периоду учења на даљину 
омогућили су: 

1. OLLIT DOO је припремила платформе за наставнике и ђаке којим се може 
приступити преко следећих адреса: 
Наставници: https://www.youtube.com/watch?v=SF3nJMdWrfI ,  
ђаци: https://www.youtube.com/watch?v=1qp9NAl-s_I  

2. У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 
601-00-9/2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас да је у припреми платформа 
Microsoft Тeams прилагођена за учење на даљину (са осталим услугама Microsoft 
Office 365) коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставља 
и администрира у сарадњи са компанијом Microsoft. Како би се наставницима 
олакшало коришћење поменуте платформе, поред упутстава која су доступна на 
адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php, припремљене су и 
одговарајуће онлајн обуке за наставнике. (допис Министарство НИТР је на 
почетној страни сајта) 

 
II) За дан 20.03.2020. петак, одређују се као дежурни: Ивана Бојанић и Наташа 

Мугоша у периоду од 09:00 – 15:00 часова, а теткице према посебном 
распореду за теткице. Од понедељка 23.марта 2020. биће одређиван само по 
један дежурни наставник. 

 
III) Учитељицама, које су у продуженом боравку ангажоване Уговорима о 

привременим и повременим пословима, неће се мењати статус, односно, 
обрачунаваће им се плата и досадашње принадлежности. 

 
IV) У складу са одлукама Министарства просвете, НИТР директор школе је 

одлучио да: 
a. Сви наставници и учитељи су обавезни да НЕДЕЉНЕ ОПЕРАТИВНЕ 

ПЛАНОВЕ за текућу и наредну недељу доставе на адресу 
psihologstarina@gmail.com најкасније у суботу 21.03.2020. и у табели коју 
је урадила школа и у табели коју је накнадно доставило Министарство 
просвете, НИТР, 

b. До уторка 24.03.2020. ће бити дато упутство која табела се користи у 
наредном периоду за доставу Недељних оперативних планова, 



основана 1922. године 
ОСНОВНА ШКОЛА  
"СТАРИНА НОВАК"  
директор 
Влада Вучинић 

 

 
ПИБ: 101520735     матични број: 07004419     шифра делатности: 80101 

Регистарски број: 6011000650     жиро рачун: 840-1429660-03  
Кнез Данилова 33-37     тел/факс: 011/ 3347-633  тел: 011/3349-513 

c. Руководиоцима већа биће достављена посебна табела коју, попуњену, 
морају доставити до суботе 21.03.2020. на адресу 
psihologstarina@gmail.com , 

d. Најкасније у току дана на сајт школе ће бити постављена платформа 
(нови сајт) која се мора користити од понедељка за учење на даљину са 
циљем да се потпуно униформише овај вид наставе. 

 
V) Свим наставницима школе формиране су нове мејл адресе (мејл налози за 

домен starina.rs) у складу са договором постигнутим на последњој седници 
Наставничког већа. Сваком наставнику ће лично бити достављена нова мејл 
адреса и лозинка (пасворд). Ови налози су намењени за коришћење у 
службне сврхе. 
 

 
 
 

Влада Вучинић, директор школе                                              
 


