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СВЕ ШТО ДОЖИВЕХ, ОСЕТИХ, ШТО СМИСЛИХ, 
ШТО СХВАТИХ ВИДОМ ТЕК ОЧИЈУ СТИСЛИХ, 

СВЕ У ТОЈ УСКОЈ УБОГОЈ ДОМАЈИ, - 
ТУ МОЈА ЗВЕЗДА И МРКНЕ И СЈАЈИ! 

(Вељко Петровић, 1884-1967) 
 
 
 

 
Кориговани предлог Плана надокнаде пропуштеног 

образовно-васпитног рада 
 
 
Сагласно одлуци Владе Републике Србије од 14.02.2019. године, која је донета по 

препоруци Министарства здравља, због епидемије грипа, настава је обустављена у свим 
установама основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 
периоду од 18. до 23. фебруара. Дописом Покрајинског секретаријата за образовање,  
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице (број 128-54-0/2019-01 од 
25.02.2019.) школа је обавезна да предложи 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 свим директорима основних и средњих школа на територији Општине 
Сомбор, водећи се релевантним законским одредбама, а са циљем да обезбедимо 
квалитетну надокнаду пропуштеног рада и не реметећи досадашње време завршетка 
наставе у 14:15 (због ђака путника), предлажем следећи План надокнаде пропуштеног 
образовно-васпитног рада у Гимназији „Вељко Петровић“ у периоду од 01.04.2019. до 
23.05.2019. године: 

 
 
Прва недеља надокнаде од 01.04. до 04.04.2019. године - извршиће се надокнада  

првог часа по редовном  дневном распореду часова тако што ће ти часови  трајати по 60 
минута и уписиваће се у Књигу евиденције образовно-васпитног рада (у папирној и 
електронској форми) као два часа, а следећи (други час по редовном распореду часова) 
трајаће 30 минута. 

 
Друга недеља надокнаде од 08.04. до 11.04.2019. године - извршиће се надокнада  

другог часа по редовном  дневном распореду часова тако што ће ти часови  трајати по 60 
минута и уписиваће се у Књигу евиденције образовно-васпитног рада (у папирној и 
електронској форми) као два часа, а следећи (трећи час по редовном распореду часова) 
трајаће 30 минута. 
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Трећа недеља надокнаде од 15.04. до 18.04.2019. године - извршиће се надокнада  

трећег часа по редовном  дневном распореду часова тако што ће ти часови  трајати по 60 
минута и уписиваће се у Књигу евиденције образовно-васпитног рада (у папирној и 
електронској форми) као два часа, а следећи (четврти час по редовном распореду часова) 
трајаће 30 минута. 

 
Четврта недеља надокнаде од 06.05. до 09.05.2019. године - извршиће се надокнада  

четвртог часа по редовном  дневном распореду часова тако што ће ти часови  трајати по 60 
минута и уписиваће се у Књигу евиденције образовно-васпитног рада (у папирној и 
електронској форми) као два часа, а следећи (пети час по редовном распореду часова) 
трајаће 30 минута. 

 
Пета недеља надокнаде од 13.05. до 16.05.2019. године - извршиће се надокнада  петог 

часа по редовном  дневном распореду часова тако што ће ти часови  трајати по 60 минута и 
уписиваће се у Књигу евиденције образовно-васпитног рада (у папирној и електронској 
форми) као два часа, а следећи (шести час по редовном распореду часова) трајаће 30 
минута. 

 
Шеста недеља надокнаде од 20.05. до 23.05.2019. године - извршиће се надокнада  

шестог часа по редовном  дневном распореду часова тако што ће ти часови  трајати по 60 
минута и уписиваће се у Књигу евиденције Књигу евиденције образовно-васпитног рада (у 
папирној и електронској форми) као два часа, а следећи (седми час по редовном распореду 
часова) трајаће 30 минута. 

 
Напомене: 
 

1. Школа редовно примењује корективни распоред часова за мај и јун. Ове школске 
године истим обухватиће се и нереализовани 0. и 7. часови из периода надокнађивања. 

2. Наставни дан ПЕТАК надокнађен је 15. и 22. марта 2019. године кoјим данима су часови 
трајали по 30 минута. 

3. 15. марта, након одржаног 7. часа надокнађени су 4, 5. и 6. час по распореду за петак. 
4. 22. марта, истом динамиком, надокнађени су 1, 2. и 3. час по распореду за петак. 

 
 
 

Распоред звоњења за ПРВУ недељу надокнаде 
(01-04.04.2019.) 

Часови Време 

0. 07:30-08:10 
1. 08:15-09:15 
 велики одмор 15 минута 

2. 09:30-10:00  
3. 10:05-10:50 
4. 11:00-11:45 
5. 11:50-12:35 
6. 12:40-13:25 
7. 13:30-14:15 



 
 
 

Распоред звоњења за ДРУГУ недељу надокнаде 
(08-11.04.2019.) 

Часови Време 

0. 07:30-08:10 
1. 08:15-09:00 
 велики одмор 15 минута 

2. 09:15-10:15  
3. 10:20-10:50 
4. 11:00-11:45 
5. 11:50-12:35 
6. 12:40-13:25 
7. 13:30-14:15 

  
 
 

Распоред звоњења за ТРЕЋУ недељу надокнаде 
(15-18.04.2019.) 

Часови Време 

0. 07:30-08:10 
1. 08:15-09:00 
 велики одмор 15 минута 

2. 09:15-10:00  
3. 10:05-11:05 
4. 11:15-11:45 
5. 11:50-12:35 
6. 12:40-13:25 
7. 13:30-14:15 

  
 

Распоред звоњења за ЧЕТВРТУ недељу надокнаде 
(06-09.05.2019.) 

Часови Време 

0. 07:30-08:10 
1. 08:15-09:00 
 велики одмор 15 минута 

2. 09:15-10:00  
3. 10:05-10:50 
4. 11:00-12:00 
5. 12:05-12:35 
6. 12:40-13:25 
7. 13:30-14:15 

 
 



Распоред звоњења за ПЕТУ недељу надокнаде 
(13-16.05.2019.) 

Часови Време 

0. 07:30-08:10 
1. 08:15-09:00 
 велики одмор 15 минута 

2. 09:15-10:00  
3. 10:05-10:50 
4. 11:00-11:45 
5. 11:50-12:50 
6. 12:55-13:25 
7. 13:30-14:15 

 
 

Распоред звоњења за ШЕСТУ недељу надокнаде 
(20-23.05.2019.) 

Часови Време 

0. 07:30-08:10 
1. 08:15-09:00 
 велики одмор 15 минута 

2. 09:15-10:00  
3. 10:05-10:50 
4. 11:00-11:45 
5. 11:50-12:35 
6. 12:40-13:40 
7. 13:45-14:15 

 
                                                   

 
 
 
др Ладислав Фекете, директор 


