
На основу члана 79. став 3. Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 - 

аутентично тумачење), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

Правилник о изменама Правилника 

о наставном плану и програму 

стручних предмета средњег 

стручног образовања у подручју 

рада Електротехника 
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 

гласник", бр. 8/2015 од 13.8.2015. године, а ступио је на снагу 

21.8.2015. 

Члан 1. 

У Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета средњег 

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

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

10/14) делови: "НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА" и "НАСТАВНИ ПЛАН И 

ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА 

ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА" замењују се новим деловима који гласе: 

"НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА" и "НАСТАВНИ ПЛАН И 

ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА 

ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА". 

Наставни планови и програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај 

правилник и чине његов саставни део. 

Члан 2. 

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе: 

1. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 

електротехничар телекомуникација ("Просветни гласник", бр. 9/07 и 5/11), у 

делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за други, 

трећи и четврти разред; 

2. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 

електротехничар за електронику на возилима ("Просветни гласник", бр. 13/04, 



12/05, 8/06, 3/07, 5/11, 7/12 и 2/13), у делу који се односи на наставни план и 

програм стручних предмета за други, трећи и четврти разред; 

3. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 

електротехника ("Просветни гласник", бр. 4/93, 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 3/01, 

8/02, 3/03, 1/05, 7/05, 2/07, 4/07, 10/07, 7/09 и 3/13 и "Службени гласник РС - 

Просветни гласник", бр. 11/13 и 14/13), у делу који се односи на наставни 

план и програм стручних предмета за други, трећи и четврти разред за 

образовни профил електротехничар телекомуникација. 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Републике Србије - Просветном гласнику". 

Број 110-00-183/2015-04 

У Београду, 23. јула 2015. године 

Министар, 

др Срђан Вербић, с.р. 
 



















































 




























































































































































































































































































































































































































































