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 На основу члана 126. став 4. тачка 18) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/17, 27/18, 10/19, 27/18 – 
др.закон и 6/20) и Обавештења Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја о остваривању образовно-васпитног рада на даљину бр.  601-00-9/2020-
01 од 16.03.2020. године, директор Економске школе „Ваљево“, доноси: 
  

ОДЛУКУ  О 
 формирњу Кризног тима и Тима за подршку ученицима и наставницима у 

условима ванредног стања 
 

I За чланове Кризног тима и Тима за подршку ученицима и наставницима у 
условима ванредног стања именују се следећи запослени: 
 

 Драган Тимотић-директор 
 Мирјана Митровић-помоћник директора 
 Гордана Кристић- орган.практичне наставе 
 Гордана Миловановић- педагог 
 Гроздана Давидовић-психолог 
 Наташа Ивановић-секретар 
 Др Јасмина Лукић- наставник здравствене културе 
 Руководиоци стручних већа: 

- Весна Милутиновић, проф.српског језика и књижевности 
- Данијела Пантелић, проф.математике 
- Љиљана Беседник, проф.економ.групе предмета 
- Снежана Спасојевић, проф.историје 
- Иван Младеновић, проф.физичког васпитања 
- Татјана Тимотић, проф.рачунарства и инфоматике 
- Аленка Павловић, проф.познавања робе 
- Вера Марковић, проф.енглеског језика 

 
II Задаци Тимова су: 

- примена упутства за планирање наставе у електронском окружењу, 

-  помоћ наставницима који имају тешкоће са радом у електронском 

окружењу, 
- свакодневна електронска комуникацију међу члановима стручних већа и 

стручне службе, 
- сарадња на појачаној комуникацији са ученицима који остварују слабија 

постигнућа и који потичу из осетљивих група и долазе из породица 

ниског социо-економског статуса, 
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- договор око помоћи стручних сарадника ученицима, родитељима, 

одељењским старешинама и наставницима како би се настава на даљину 

реализовала на најбољи начин и постигли што бољи резултати, 

- контрола реализације предвиђених задатака и упутстава, 

III О свом раду и остваривању задатака Тим води записнике.  
    
 
 
     Доставити:            Директор школе 
 1. Именованим члановима     
   2. Архиви      
              Драган Тимотић 
 


