
Предлог плана надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада 
 

Сагласно одлуци покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине -
националне заједнице број 128-61-12/2020-01 од 11.02.2020. године, која је донета због безбедности и  
здравља деце, ученика и запослених, прекинуо се образовно васпитни рад у установама образовања и 
васпитања – предшколским установама, основним школама и средњим школама на територији А.П. 
Војводине у периоду од 12. до 21. фебруара 2020. године.  

По истој одлуци школа је обавезна да састави план надокнаде пропуштеног образовно-васпитног 
рада за дати период и да исти достави Покрајинском секретаријату за обазовање, прописе, праву и 
националне мањине - националне заједнице.  
         У сарадњи са директорима основних и средњих школа на територији Града Сомбора, водећи се 
релеватним законским одредбама, а са циљем да обезбедимо квалитетну надокнаду пропуштеног рада, а 
да се ученици што мање оптерете, предлажем следећи план надокнаде у периоду од 02.03.2020. до 
15.05.2020. године: 
Прва недеља надокнаде од 02.03. до 06.03.2020. године: извршиће се надокнада  првог часа у првој и 
другој смени по редовном  дневном распореду часова тако што ће ти часови  трајати по 60 минута и 
уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској форми) као два часа. а други час ће 
бити скраћен на 40 минута. 
Друга недеља надокнаде од 09.03. до 13.03. 2020. године: извршиће се надокнада  другог часа у првој и 
другој смени по редовном дневном распореду часова тако што ће ти часови  трајати по 60 минута и 
уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској форми) као два часа а трећи час ће 
бити скраћен на 40 минута 
Трећа недеља надокнаде од 16.03. до 20.03.2020. године: извршиће се надокнада  трећег часа у првој и 
другој смени по редовном  дневном распореду часова тако што ће ти часови трајати по 60 минута и 
уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској форми) као два часа, а четврти час ће 
бити скраћен на 40 минута 
Четврта недеља надокнаде од 23.03. до 27.03.2020. године: извршиће се надокнада  четвртог часа у 
првој и другој смени по редовном  дневном распореду часова тако што ће ти часови трајати по 60 
минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској форми) као два часа, а пети 
час ће бити скраћен на 40 минута. 
Пета недеља надокнаде од 30.03. до 03.04.2020. године: извршиће се надокнада  петог часа  у првој и 
другој смени по редовном  дневном распореду часова тако што ће ти часови  трајати по 60 минута и 
уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској форми) као два часа, а шести час ће 
бити скраћен на 40 минута. 
Шеста недеља надокнаде од 06.04. до 09.04.2020. године: извршиће се надокнада  шестог часа у првој 
и другој смени по редовном  дневном распореду часова предметне наставе тако што ће ти часови трајати 
60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској форми) као два часа, а 
седми час ће бити скраћен на 40 минута. 
Седма недеља надокнаде од 21.04. до 24.04.2020. године: извршиће се надокнада  семог часа у првој и 
нултог часа другој смени по редовном  дневном распореду часова предметне наставе тако што ће ти 
часови трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској форми) 
као два часа, а први час ће бити скраћен на 40 минута. 
 
Током седме недеље, биће извршена анализа надокнаде, па ће се осме, девете и, по потреби, десете 
недеље, применити неки од наведених распореда, тако да се надокнаде часови предмета којима највише 
недостају часови. Део часова ће бити надокнађен и корктивним распоредом у јуну.  
 
Осма недеља надокнаде од 27.04. до 30.04.2020. г, девета недеља надокнаде од 04.05. до 08.05.2020. г. 
и десета недеља надокнаде од 11.05. до 15.05.2020. године. 
 
   



распоред звоњења за прву недељу надокнаде 
часови прва смена друга смена 

1.=2. (1. по редовном распореду) 07:45-08:45 13:50-14:50 
3. (2. по редовном распореду) 08:50-09:30 14:55-15:35 
 одмор 15 минута одмор 15 минута 
4. (3. по редовном распореду) 09:45-10:30 15:50-16:35 
5. (4. по редовном распореду) 10:35-11:20 16:40-17:25 
6. (5. по редовном распореду) 11:25-12:10 17.30-18:15 
7. (6. по редовном распореду) 12:15-13:00 18:20-19:05 
8. (7. по редовном распореду)/0. 13:05-13:45  

 
 
 

распоред звоњења за другу недељу надокнаде 
часови прва смена друга смена 
1. 07:45-08:30 13:50-14:35 
2.=3. (2. по редовном распореду) 08:35-09:35 14:40-15:40 
 одмор 15 минута одмор 15 минута 
4. (3. по редовном распореду) 09:50-10:30 15:55-16:35 
5. (4. по редовном распореду) 10:35-11:20 16:40-17:25 
6. (5. по редовном распореду) 11:25-12:10 17:30-18:15 
7. (6. по редовном распореду) 12:15-13:00 18:20-19:05 
8. (7. по редовном распореду)/0.  13:05-13.45  

 
 
 

распоред звоњења за трећу недељу надокнаде 
часови прва смена друга смена 
1. 07:45-08:30 13:50-14:35 
2. 08:35-09:20 14:40-15:25 
 одмор 15 минута одмор 15 минута 
3.=4. (3. по редовном распореду) 09:35-10:35 15:40-16:40 
5. (4. по редовном распореду) 10:40-11:20 16:45-17:25 
6. (5. по редовном распореду) 11:25-12:10 17:30-18:15 
7. (6. по редовном распореду) 12:15-13:00 18:20-19:05 
8. (7. по редовном распореду)/0.   13:05-13:45  

 
 
 

распоред звоњења за четврту недељу надокнаде 
часови прва смена друга смена 
1. 07:45-08:30 13:50-14:35 
2. 08:35-09:20 14:40-15:25 
 одмор 15 минута одмор 15 минута 
3. 09:35-10:20 15:40-16:25 
4.=5. (4. по редовном распореду) 10:25-11:25 16:30-17:30 
6. (5. по редовном распореду) 11:30-12:10 17:35-18:15 
7. (6. по редовном распореду) 12:15-13:00 18:20-19:05 
8. (7. по редовном распореду)/0.  13:05-13:45  

 



распоред звоњења за пету недељу надокнаде 
часови прва смена друга смена 
1. 07:45-08:30 13:50-14:35 
2. 08:35-09:20 14:40-15:25 
 одмор 15 минута одмор 15 минута 
3. 09:35-10:20 15:40-16:25 
4. 10:25-11:10 16:30-17:15 
5.=6. (5. по редовном распореду) 11:15-12:15 17:20-18:20 
7. (6. по редовном распореду) 12:20-13:00 18:25-19:05 
8. (7. по редовном распореду)/0.  13:05-13:45  

 
 
 

распоред звоњења за шесту недељу надокнаде 
часови прва смена друга смена 
1. 07:45-08:30 13:50-14:35 
2. 08:35-09:20 14:40-15:25 
 одмор 15 минута одмор 15 минута 
3. 09:35-10:20 15:40-16:25 
4. 10:25-11:10 16:30-17:15 
5. 11:15-12:00 17:20-18:05 
6.=7. (6. по редовном распореду) 12:05-13:05 18:05-19:05 
8. (7. по редовном распореду)/0.  13:10-13:45  

    
 
 
 
 

распоред звоњења за седму недељу надокнаде 
часови прва смена друга смена 
1. 07:45-08:30 14:00-14:45 
2. 08:35-09:20 14:50-15:35 
 велики одмор 15 минута велики одмор 15 минута 
3. 09:35-10:20 15:50-16:35 
4. 10:25-11:10 16:40-17:25 
5. 11:15-12:00 17:30-18:15 
6. 12:05-12:50 18:20-19:05 

7.=8./0.=8.  12:55-13:55  
  
 
 
                                                                                                                          
 
                                                                                                         ____________________________ 
                                                                                                             Душан Мишковић, директор 


