
МОЛИМ ВАС ДА СЕ УПОЗНАТЕ СА ТЕКСТОМ,  УЂЕТЕ У РАСПОРЕД И 

ПРОСЛЕДИТЕ  ОБАВЕШТЕЊЕ  РОДИТЕЉИМА И ДЕЦИ. ДАЉА УПУТСТВА МОЖЕТЕ 

ПРАТИТИ И НА ТОМ САЈТУ МИНИСТАРСТВА И КОРИСТИТИ СВЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

НАСТАВЕ.  

Настава на даљину почиње у осам сати, шест дана у недељи, а распореди се налазе на 

сајту Министарства просвете www.rasporednastave.gov.rs. 

На сајту је објављено да ће часови за ученике првог разреда бити емитовани од 8.05 до 9 

девет сати, а према распореду прваци ће у уторак, среду, петак и суботу имати по један 

час српског језика и математике, а у четвртак математику и Свет око нас. 

Ученици другог разреда имаће наставу од 9.10 до 10.15 сати, а њихов распоред часова је 

исти као за прваке. 

За трећи разред настава ће се одвијати од 10.20 до 11.25 сати, а ученици ће у уторак, 

среду, петак и суботу имати по један час српског језика и математике, а у четвтак 

математику и природу и друштво. 

Ученици четвртог разреда наставу ће пратити од 11.30 до 12.35 часова, а њихов 

распоред је исти као за ученике трећег разреда. 

За ученике петог разреда термин за наставу је од 12.40 до 13.45 часова и они ће у уторак 

и среду имати по један час српског језика и математике. 

Петаци ће у четвртак имати час математике и географије, у петак српски језик и 

биологију, а у суботу математику и историју. 

Настава за ученике шестог разреда предвиђена је од 13.50 до 14.55 часова и они ће у 

уторак, среду и суботу имати по један час српског језика и математике, док ће у четвртак 

имати математику и физику, а у петак српски језик и биологију. 

Ученици седмог разреда наставу ће пратити од 15 до 16.05 часова и они ће у уторак и 

среду имати по један час српског језика и математике, у четвртак математику и хемију, у 

петак српски језик и физику, а у суботу математику и биологију. 

Часови за ученике осмог разреда биће емитовани од 16.10 до 17.50 часова и они ће у 

уторак имати математику, српски језик и физику, а у среду српски језик, математику и 

историју. 

Осмаци ће у четвртак имати математику, српски језик и биологију, у петак српски језик, 

математику и географију, а у суботу математику, српски језик и хемију. 

https://www.rasporednastave.gov.rs/
https://sptnkne.ws/BFP9
https://sptnkne.ws/BFP9


Сви емитовани часови биће доступни на платформи РТС Планета, где се могу накнадно и 

више пута прегледати, истог или наредног дана. Оператери неће наплаћивати проток и 

пренос података за наведене едукативне садржаје. 

Учитељи и наставници биће у обавези да прате и бележе податке о напредовању ученика 

током учења на даљину кроз домаће задатке, вежбање, провере, пројекте, презентације. 

Министар просвете Младен Шарчевић рекао је да ће бити провере знања за ученике, 

као и да се не одустаје од мале матуре и да се за то увелико припремају тестови. Он је 

нагласио да се преговара са РТС-ом да се програм прошири и на РТС2 и да би тада било 

простора и за уметничке часове, као и за стране језике.  

 


