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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 26.03.2020. четвртак
   

I) Указујемо да је у ДНЕВНОМ ОБАВЕШТЕЊУ за дан 23.03.2020. недвосмислено 
наложено: 

a. да, поред осталог, наставницима није дозвољено да без посебне дозволе 
директора школе долазе у школу,  

b. да родитељима и странкама није дозвољено да улазе у школу, 
II) ОДЕЉЕНСКИМ СТАРЕШИНАМА (учитељицама и наставницима) НИЈЕ 

ДОЗВОЉЕНО да на захтев родитеља долазе у школу и узимају ђачке књиге и 
ствари које су остале у школи да би их предали родитељима. Непридржавање 
ове одредбе која представља доследно спровођење мера Владе Републике 
Србије за заштиту од пандемије спречавањем окупљања у школи, третираће се 
као кршење налога директора школе, односно, као кршење радне обавезе,  

III) У складу са дописом Министарства просвете, НИТР који је школи 
достављен као мејл допис 24. мар 2020. у 12:35, а којим се налаже да се 
рачунополагачу обезбеде услови да своје послове обавља од куће, решава се: 

a. Рачунополагачу Александри Патенковић обезбедиће се достава рачунара 
на коме ради у школи, на кућну адресу са циљем да јој се обезбеде услови 
да своје послове обавља од куће, а да искључиво са дозволом директора 
школе може доћи у школу,  

b. референту за финансијско-рачуноводствене послове Сандри Игић 
обезбедиће се достава рачунара на коме ради у школи, на кућну адресу са 
циљем да јој се обезбеде услови да своје послове обавља од куће, а да 
искључиво са дозволом директора школе може доћи у школу,  

IV) Коришћење платформе ОШ“Старина Новак“ за учење на даљину биће 
проширено, како је у предходним Дневним обавештењима најављено, страном 
БОРАВАК. Своје радове за ову страну ђаци могу да шаљу на адресу: 
boravak@starina.rs. На овој страни налазиће се: 

a. Наставни садржај боравка који ће имати циљ да развесели и забави ђаке 
на едукативан начин,  

b. Изложбе пристиглих ђачких радова. 
V) У мејл допису Министарства просвете, НИТР који је школи достављен 

25.марта 2020. у 10.39, налаже се следеће:  
a. да информације о здравственом стању особа се шаљу Школској управи 

само уколико се потврди да неко од ученика, родбине и запослених има 
корона вирус,  
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VI) ЈЕДНА ИСПРАВКА: у Дневном обавештењу за дан 24.03.2020. обзнањено је 
да се ђачки прилози за ДИГИТАЛНИ МУЗЕЈ имају слати на адресу 
milosp@starina.rs али је у међувремену формирана нова адреса само за 
ДИГИТАЛНИ МУЗЕЈ због чега: 
a.  ђаке треба да упућујете да своје прилоге за ДИГИТАЛНИ МУЗЕЈ шаљу 

на адресу digitalnimuzej@starina.rs, 
b. Прилоге (снимке) за РАДИО НОВАК ђаци треба да шаљу на адресу  

radionovak@starina.rs 
VII) Узимајући у обзир да је активирањем платформе за учење на даљину 

ОШ“Старина Новак“, омогућен рад наставника од куће, да су 
рачунополагачу и референту за финансијско-рачуноводствене послове 
омогућени услови за рад од куће, да су секретару школе омогућени услови 
рада од куће, да за активности теткица нема потребе – ОГЛАШАВА СЕ: 
a.  Да је ОШ“Старина Новак“ целокупан свој рад организовала на 

даљину и од куће,  
b. Објекат ОШ“Старина Новак“ од четвртка 26.03.2020. биће закључан 

на недоређено време, обезбеђен алармом и видеонадзором који је 
повезан директно са полицијом, у строгом суштинском спровођењу 
мера Владе Републике Србије за заштиту од пандемије, спречавањем 
окупљања у школи, 

c. Због немогућности постављања Дневних обавештења у наредним 
данима на Огласну таблу школе, неопходно је да се са предстојећим 
ДНЕВНИМ ОБАВЕШТЕЊИМА, која су сатавни део Одлуке о 
организовању радног времена ОШ“Старина Новак“ Београд током 
трајања ванредног стања бр.353 од 16.03.2020, сви запослени, 
родитељи, ђаци и остали, са истим упознају преко интернет 
презентације ОШ“Старина Новак“ . 

 
 
 
 

Влада Вучинић, директор школе                                              
 


