
 

 

424 број: 610-9/2021-07/3/1 

Датум:  17.03. 2021. 

Ваљево 
 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“ ШАБАЦ 

 

                                                                 – ДИРЕКТОРУ –              

                                                                                                              

ПРЕДМЕТ: Сагласност на Измењени Оперативни план Основне школе „Јеврем 

Обреновић“ Шабац за организацију  и реализацију ОВ рада по посебном програму за рад 

у условима пандемије вируса Covid 19  

 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 

27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, 

бр. 55/2013, 101/17, 27/18 – други  закони и 10/19), Стручног упутства за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада у основној школи МПНТР-а Републике Србије у  

школској 2020/2021. години и Дописа МПНТР бр. 601-00-00178/2021-07 од 12.03. 2021. 

упућеног основним школама, Школска управа Ваљево даје                                

 

Сагласност  

Измењени Оперативни план Основне школе „Јеврем Обреновић“ Шабац за организацију  

и реализацију ОВ рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid 

19 

 

Образложење:   
 

Увидом у документацију коју је Школа доставила, са подацима за чију тачност својим 

потписом гарантује директор школе, констатује се да је Измењени Оперативни план Основне 

школе „Јеврем Обреновић“ Шабац за организацију  и реализацију ОВ рада по посебном 

програму за рад у условима пандемије вируса Covid 19, број 282 од 15.03.2021.сачињен у 

сагласности са 

-  Стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја по посебном 

програму за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у условима пандемије 

вируса Covid-19, 

-   Дописом о предлозима за организацију образовно-васпитног рада у основној школи на 

основу Правилника о посебном програму образовања и васпитања (број: 601-00-00027/4/2020-

15 од 19.08.2020. године) и 

-   Дописом МПНТР бр. 601-00-00178/2021-07 од 12.03. 2021.године, директорима основних 

школа.            

        На основу изнетог, Школска управа Ваљево је сагласна са образложеним    Измењеним 

Оперативним планом Основне школе „Јеврем Обреновић“ Шабац за организацију  и 

реализацију ОВ рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid 19 . 

       За праћење реализације оперативног плана неопходна је благовремена израда и достављање 

месечног Извештаја о реализацији наставе по посебном програму за рад у условима пандемије 

вируса Covid-19. Рок за достављање извештаја је последњи радни дан у месецу. 

            

                                                                                                     Просветни саветник 

                                            

                                                                                                             Љиљана Рељић 

 


