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Додатно појашњење за примену Стручног упутства за формирање одељења и
група 2018/2019

From: suleskovac@mpn.gov.rs
To: skolaborastgub@ptt.rs; osborasvucje@mts.rs; vukkaradzic09@gmail.com; osvukle@gmail.com;
vuk.skola@gmail.com; osvasa@vasapelagic.edu.rs; vozd@ptt.rs; skoladema1@gmail.com;
sooodositej@mts.rs; os.turekovac@gmail.com; osjosifkostic.le@gmail.com; josifpancic16@gmail.com;
oskostas@gmail.com; osmsmilkovic@mts.rs; osnskobalic@ptt.rs; 11.oktobar@gmail.com;
petartasicle@yahoo.com; radomma@gmail.com; svetozarmarkovicle@yahoo.com;
slavkozlatanovic@gmail.com; ostrajkos@gmail.com; osprisjan@neobee.net; ossisava@gmail.com;
os_vuk_tegosnica@neobee.net; 25.majlopusnja@gmail.com; dositejo.svodje@gmail.com;
oskrusevica1858@gmail.com; os.8.oktobar.vl@gmail.com; sjanic@mts.rs; osglozane@neobee.net;
vuklebane@gmail.com; skolamaksim@gmail.com; osbosnjace@gmail.com; oskosan@ptt.rs;
osgornjajablanica@yahoo.com; m.ivanovic@live.com; sbanja@ptt.rs; oszeneljhajdini@gmail.com;
sinisa.stojanovic54@gmail.com; skolalece@gmail.com; osaleksandarstojanov@mts.rs; osbogle1@gmail.com;
osbrankoradicevicbrestovac@yahoo.com; osstanimirveljkovic@mts.rs; acasinadinovic@gmail.com;
sosovuleantic@yahoo.com; osvukvr@gmail.com; dositejvranje@gmail.com; zmajvranje@mts.rs;
osradoje@mts.rs; osmarkovic@yahoo.com; osbrankovr@gmail.com; osrataje@gmail.com;
osnsktibuzde@gmail.com; ospdevedzic@yahoo.com; oskorbevac@gmail.com; skolazaodrasle@mts.rs;
osbranko@mts.rs; ossvetisavavhan@mts.rs; osvukstubal@mts.rs; vojvodaput@mts.rs; vukovci@mts.rs;
oszmajsurdulica@mts.rs; peromackatovac@mts.rs; osborastan@mts.rs; ak.djordjelazarevic@gmail.com;
lolaribar.klisura@gmail.com; svetisava.bozica@gmail.com; osbrankotrgoviste@gmail.com;
vukkaradzicdonjistajevac@gmail.com; oszzuca.rad@gmail.com; osbsns@gmail.com; brankodir@mts.rs; shfnaimfrasheri@hotmail.com; osvuklevosoje@gmail.com; osdtrajkoviczbevac@gmail.com;
bsklenike@gmail.com; visari_491@hotmail.com; muharemkadriju@gmail.com;
shkolla_samifrasheri@hotmail.com; alibektashi@hotmail.com; shf_migjeni_muhovc@hotmail.com;
muzicka.bujanovac@gmail.com; osgdbos@gmail.com; ospresevo@gmail.com;
shfibrahimkelmendi@gmail.com; os.oraovica1@gmail.com; adil_bajrami11@hotmail.com;
osmidjenicerevajke@live.com; os.z.hajdini@hotmail.com; gafur_h@hotmail.com; os1majvrtogos@gmail.com;
skola_vlase@ptt.rs; os_reljansuzana@live.com; vrgimnazija@gmail.com; etsvranje@yahoo.com;
tehnickaskolavr@mts.rs; direktorhts@gmail.com; poljvetskolavranje@mts.rs; medicinskavr@gmail.com;
msvranje@ptt.rs; gimnazijajsker-vlhan@mts.rs; tehnickahan@ptt.rs; gimnazijasm-surd@mts.rs;
jpancic@ptt.rs; nteslasurd@mts.rs; skolausmobr-trg@mts.rs; svetisava@verat.net; sezai_surroi@hotmail.com;
nexhmedin_2006@hotmail.com; shmtpr@hotmail.com; gimnbosil@ptt.rs; ssbozkukles1@ptt.rs;
gimnazijaleskovac@gmail.com; ssdjudinles1@gmail.com; ssmedskoles1@yahoo.com;
poljskolale@gmail.com; rademetalac@ptt.rs; srednjaskolavucje@mts.rs; srednjagrdelica@mts.rs;
info@sbinicki.edu.rs; direktortusle@gmail.com; skolatekstilidizajn@gmail.com; gimnazija@medianis.net;
tsvlasotince@gmail.com; vozdlebane@yahoo.com; gimnazija.lebane@gmail.com; info@tesbo.edu.rs;
ssniktesmed1@ptt.rs; ssmilpopcrt1@gmail.com
Cc: dragan.mitrovic@mpn.gov.rs; jovica.stevanovic@mpn.gov.rs; lidija.nesic@mpn.gov.rs;
daniela.mitic@mpn.gov.rs; gordana.stankovic@mpn.gov.rs; marina.ilic@mpn.gov.rs;
bojana.milenkovic@mpn.gov.rs; dragana.georgiev@mpn.gov.rs; behlul.nasufi@mpn.gov.rs
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У вези са применом Стручног упутство о формирању одељења и начину финансирања у
основним и средњим школама за 2018/19. годину, допис број 611-00-01192/2018-15,
достављамо додатна појашњења у вези формирања одељења и група у основној и
средњој школи у којима се образују деца и ученици по индивидуалном образовном плану.
ОЕЦД класификација, која је Полазиште свих законских и других нормативних аката
Министарства, разликује три групе деце и ученика којима је потребна додатна подршка у
образовању:
1.
Сметње у развоју и инвалидитет
1.1. Сметње у интелектуалном функционисању,
1.2. Комуникацијске сметње (сметње из спектра аутизма и АДХД),
1.3. Инвалидитет; телесни инвалидитет (недостаци делова тела), моторичке сметње
(отежано кретање и/или коришћење руку, потпуна немогућност ходања и/или коришћења
руку), чулне сметње (значајна слабовидост или слепило, наглувост или
глувоћа)
1.4. Вишеструке сметње (удружене две или више интелектуалних/комуникацијских
сметњи/инвалидитета).
2.
Специфичне тешкоће у учењу
2.1. Тешкоће у читању, писању или рачунању, (уколико нису присутне интелектуалне или
чулне сметње)
2.2. Тешкоће у учењу због проблема у понашању или емоционалном развоју.
3.
Деца из социјално-економски нестимулативних средина
3.1.
Деца из сиромашних породица,
3.2.
Деца из породица која не говоре језиком средине (на коме се одвија образовни
процес),
3.3.
Деца која дуже време бораве у болници или социјалној установи за смештај
3.4.
Деца мигаранти и тражиоци азила
Одредба о смањењу броја ученика у одељењу се односи само на ученике из прве
категорије који се образују према индивидуалном образовном плану.
Срдачно,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
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