
Правилник о измени Правилника о плану и 

програму образовања и васпитања за 

заједничке предмете у стручним и 

уметничким школама 
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - 

Просветни гласник", бр. 11/2016 од 26.8.2016. године, а 

ступио је на снагу 27.8.2016. 

Члан 1. 

У Правилнику о плану и програму образовања и васпитања за заједничке 

предмете у стручним и уметничким школама ("Службени гласник СРС" - Просветни 

гласник", број 6/90 и "Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 

8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 

5/10, 8/10, 11/13, 14/13, 5/14 и 3/15), у делу: "Програм заједничких предмета за I 

разред стручних школа", наставни програм предмета: "РАЧУНАРСТВО и 

ИНФОРМАТИКА", за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем 

трајању замењује се новим наставним програмом предмета: "РАЧУНАРСТВО и 

ИНФОРМАТИКА", који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 2. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи наставни програм предмета 

Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму наставни 

предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа недељно и 

то у: 

1) Правилнику о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада Електротехника ("Просветни гласник", брoj 

7/12 и "Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/13, 6/14, 10/14, 8/15, 14/15 

и 4/16); 

2) Правилнику о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство ("Просветни 

гласник", број 7/12 и "Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 8/14, 13/14, 

13/15 и 18/15); 

3) Правилнику о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала ("Службени 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/14, 11/15, 1/16, 2/16 и 10/16); 

4) Правилнику о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство ("Службени 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/14 и 12/15); 

5) Правилнику о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство ("Службени гласник 

РС - Просветни гласник", бр. 7/15 и 12/15); 

6) Правилнику о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада Саобраћај ("Службени гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 10/15 и 2/16); 

7) Правилнику о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета ("Службени 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/14, 6/15, 16/15 и 8/16); 



8) Правилнику о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране 

("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/12, 1/13 и 10/16); 

9) Правилнику о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам 

("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 8/14); 

10) Правилнику о наставном плану и програму општеобразовних предмета 

средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита 

("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 7/14); 

11) Правилнику о наставном плану и програму општеобразовних предмета 

средњег стручног образовања у подручјима рада Електротехника и Машинство и 

обрада метала ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 10/14); 

12) Правилнику о наставном плану и програму општеобразовних предмета 

средњег стручног образовања у подручјима рада Геологија, рударство и металургија 

и Машинство и обрада метала ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 

8/14). 

Ученици који похађају образовне профиле из става 1. овог члана, наставни 

програм предмета Рачунарство и информатика изучавају у складу са овим 

правилником. 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије - Просветном гласнику" и примењиваће се од школске 

2016/2017. године. 

Број 611-00-1220/2016-06/9 

У Београду, 18. августа 2016. године 

Председник Националног просветног савета, 

Проф. др. Александар Липковски, с.р. 

 






















