
31. 08. 2020.  МПНТР Настава на даљину – сатница ТВ часова на РТС  

 
Линк https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php 

 

 
 

Распореди наставе за основну школу 
Сви наставни садржаји, у складу са програмом наставе, приказиваће се према претходно утврђеном 

распореду. 

За ученике првог циклуса основног образовања и васпитања (I-IV разреда) сви образовни садржаји се 

емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне 

апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници 

mojaskola.rtsplaneta.rs. 

На мултимедијској интернет платформи РТС Планета сви заинтересовани ученици, родитељи и 

наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје које су пропустили. 

За ученике другог циклуса основног образовања и васпитања (V-VIII разреда) сви образовни 

садржаји се емитују путем јавног медијског сервиса РТС на каналима РТС 2 и РТС 3. Настава за 

ученике петог разреда биће емитована на каналу РТС 2, са почетком у 8.00 часова, док ће се настава 

за ученике (VI-VIII разреда) емитовати на каналу РТС 3, са почетком у 8.00 часова. 

Такође, све наставне јединице се есмитују и путем мултимедијске платформе РТС Планета, а 

доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, 

затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs. 

Ученици петог, шестог и седмог разреда имаће дневно по три часа, док ће ученици осмог разреда 

имати четири часа. 

 
 

РАЗРЕД Сатница приказивања часова РАЗРЕД Сатница приказивања часова 

Први разред РТС Планета 

Пети  

разред  

РТС 2 

8.00 - 8.30 

8.35 - 9.05 

9.10 - 9.40 

Други разред РТС Планета 

Шести  

разред  

РТС 3 

8.00 - 8.30 

8.35 -9.05 

9.10 -9.40 

Трећи разред РТС Планета 

Седми  

разред  

РТС 3 

9.45 - 10.15 

10.20 - 10.50 

10.55 - 11.25 

Четврти разред РТС Планета 

Осми  

разред  

РТС 3 

11.30 - 12.00 

12.05 - 12.35 

12.40 - 13.10 

13.15 - 13.45 
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Распореди наставе за основну школу / I разред 

Сви образовни садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и 

преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту 

РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs. 

На РТС Планети сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају 

наставне садржаје које су пропустили. 

 

 
 

 

 

Распореди наставе за основну школу / II разред 

Сви образовни садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и 

преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту 

РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs. 

На РТС Планети сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају 

наставне садржаје које су пропустили. 
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Распореди наставе за основну школу / III разред 

Сви образовни садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и 

преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту 

РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs. 

На РТС Планети сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају 

наставне садржаје које су пропустили. 

 
 

 

 

 

 

Распореди наставе за основну школу / IV разред 

Сви образовни садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и 

преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту 

РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs. 

На РТС Планети сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају 

наставне садржаје које су пропустили. 
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Распореди наставе за основну школу / V разред 

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС 2, а доступни су и преузимањем бесплатне 

апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници 

mojaskola.rtsplaneta.rs. 

 
 

 

Распореди наставе за основну школу / VI разред 

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС 3, а доступни су и преузимањем бесплатне 

апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници 

mojaskola.rtsplaneta.rs. 
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Распореди наставе за основну школу / VII разред 

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС 3, а доступни су и преузимањем бесплатне 

апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници 

mojaskola.rtsplaneta.rs. 

 
 

Распореди наставе за основну школу / VIII разред 

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС 3, а доступни су и преузимањем бесплатне 

апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници 

mojaskola.rtsplaneta.rs. 
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