
17. 03. 2020. године Почела настава на даљину 

Започела онлајн настава за ђаке основних и средњих школа 

 

Онлајн настава за ђаке основних и средњих школа започела је од јутрос у 8 часова на каналу РТС 

3 и платформи РТС Планета. 

Канал РТС 3, на којем се емитује настава за све разреде основних школа, бесплатно је доступан у 

етру, систему кабловских провајдера, IP телевизији и Тотал ТВ и покрива 99 одсто територије 

Републике Србије. 

Настава за ученике средњих школа доступна је на платформи РТС Планета, у одељку „Моја школа”. 

На новом интернет сајту www.rasporednastave.gov.rs, налази се распоред наставе за основно 

образовање (I-VIII разред), гимназије и средње стручне школе. 

У овом тренутку учењем на даљину покривени су следећи предмети: од I до IV разреда српски 

језик, математика и свет око нас (природа и друштво у III и IV разреду), од V до VIII  разреда додатно 

географија, биологија, историја, физика и хемија. 

За гимназије су доступни српски и математика, физика, хемија, историја и географија, а за ученике 

средњих стручних школа општи предмети као и за ученике гимназија, а додати су и општи стручни 

предмети за 15 различитих подручја рада. За средњошколце који похађају наставу по дуалном моделу 

биће припремљени додатни наставни садржаји у складу са захтевима њихових програма. 

Платформа РТС Планета је доступна на адреси www.rtsplaneta.rs и омогућава да се директно гледа 

канал РТС 3. Такође, у одељку „Моја школа“ на РТС Планети налази се наснимљен садржај свих 

наставних јединица за основне и средње школе, где може да се управља гледањем и понављањем 

садржаја у трајању од 72 сата. 

Приступ РТС Планети је бесплатан уз претходно једноставну регистрацију корисника, било да је 

реч о родитељу или детету. Пренос података код сва три мобилна оператора (Телеком Србије, Теленор и 

VIP mobile) такође је бесплатан, што значи да деца и родитељи могу да прате садржај и преко свог 

мобилног телефона или таблета без икаквог трошка. 

Поред РТС 3 и РТС Планете који обезбеђују једносмерну комуникацију, Влада Србије је успоставила и 

интерактивну платформу „Моја школа” која је доступна на адреси www.mojaskola.gov.rs и 

намењена је и наставницима и ученицима. Додатни садржаји за наставу, тестови и додатни 

http://www.rasporednastave.gov.rs/
http://www.rtsplaneta.rs/
http://www.mojaskola.gov.rs/


материјал, било да је реч о задацима или материјалима за сваку наставну јединицу, постављају се на 

овој платформи. 

Наставницима су на платформи доступна упутства за коришћење различитих решења за 

реализацију комуникације и размену информација са ученицима, а наставници који у својој пракси већ 

користе различите онлајн и виртуелне моделе комуникације и извођења наставе са ученицима се 

свакако охрабрују да то наставе да користе. 

Као подршка грађанима око учења на даљину доступан је и контакт центар на број 011/735-05-57, 24 

часа дневно, са наснимљеним информацијама, док су оператери доступни од 8 до 18 часова, као и 

Вибер заједница „Моја школа” https://vb.me/MojaSkola. 

 

Министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије Младен Шарчевић најавио 

је да ће квалитет наставе на даљину, која је јутрос почела за основце на каналу РТС 3, бити подигнут 

на виши ниво од наредне недеље, када је у плану да се укључи и РТС 2. 

Шарчевић је у изјави за Радио-телевизију Србије  објаснио да ће ове недеље ученици од првог до седмог 

разреда имати по два часа дневно који ће трајати по пола сата, док ће ученици осмог разреда имати три 

часа дневно. 

Министар је  најавио да се за следећу недељу планира да у наставу на даљину, поред програма РТС 

3 и РТС Планета, буде укључен и РТС 2, чиме би се подигао квалитет наставе за по један час, тако 

да би ђаци од првог до седмог разреда имали по три часа, а осми разред четири часа дневно. 

Министар је нагласио да је канал РТС Планета оптерећен због великог интересовања ђака и родитеља, 

нагласивши да се због тога размишља о укључивању и неких других портала. 

Данас ће, како је најавио, бити донета одлука о томе да један од родитеља деце до 12 година буде 

ослобођен и да може да ради од куће, што ће помоћи школски систем. 

Завод за унапређење образовања и васпитања направио је платформе са алатима које наставници 

могу да користе, навео је Шарчевић и додао да се часови тренутно снимају за општеобразовне 

предмете, а укључивањем РТС 2 биће снимљени часови за све предмете. 

Педагог 

Валерија Калања 

https://vb.me/MojaSkola
https://www.srbija.gov.rs/vest/451668/moja-skola-ucenje-na-daljinu-podrska-nastavi.php

