
Наставни планови програми/Планови и програми наставе и  
учења за школску 2022/23. 

 

РАЗ. ОДЕЉЕЊЕ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 
БРОЈ 

ПРОСВЕТНОГ 
ГЛАСНИКА 

НАПОМЕНА ЛИНК 

I 

Е-11 Електротехничар рачунара 11/2018 
већ радимо од 

2018/19 
оо - 11/2018 
сп – 11/2018 

Е-12 
Електротехничар за електронику 
на возилима 

10/2014 и 
8/2015 

 већ радимо 
нпп - 10/2014 

сп - 8/2015 

Е-13 Техничар мехатронике 
oo - 10/2014 
сп - 13/2020 

већ радимо 
СП од 2020/21 

оо - 10/2014 

сп - 13/2020 

Е-14 
Електротехничар 
информационих технологија 

оо - 1/2018 
сп - 9/2020 

већ радимо 
СП од 2020/21 

оо - 1/2018 
сп - 9/2020 

С-11 Техничар друмског саобраћаја 8/2018 
већ радимо од 

2018/19 
оо - 8/2018 
сп - 8/2018  

С-12 Возач моторних возила 8/2018 
већ радимо од 

2018/19 
оо - 8/2018 
сп - 8/2018 

 II 

  

Е-21 Електротехничар рачунара 11/2018 
већ радимо од 

2019/20 
оо - 11/2018 
сп – 11/2018 

Е-22 
Електротехничар за електронику 
на возилима 

10/2014 и 
8/2015 

 већ радимо 
нпп - 10/2014 

сп - 8/2015 

Е-23 Техничар мехатронике 
oo - 10/2014 
сп - 13/2020 

већ радимо 
СП – од 2020/21 

оо - 10/2014 

сп - 13/2020 

Е-24 
Електротехничар 
информационих технологија 

оо - 1/2018 
сп - 9/2020 

већ радимо од 
СП - 2020/21 

оо - 1/2018 
сп - 9/2020 

С-21 Техничар друмског саобраћаја 8/2018 
већ радимо од 

2019/20 
оо - 8/2018 
сп - 8/2018 

С-22 Возач моторних возила 8/2018 
већ радимо од 

2019/20 
оо - 8/2018 
сп - 8/2018 

 III 

  

Е-31 Електротехничар рачунара 11/2018 
већ радимо од 

2020/21 
оо - 11/2018 
сп – 11/2018 

Е-32 
Електротехничар за електронику 
на возилима 

10/2014 и 
8/2015 

 већ радимо 
нпп - 10/2014 

сп - 8/2015 

Е-33 Техничар мехатронике 
oo - 10/2014 
сп - 13/2020 

већ радимо 
СП – од 2021/22 

оо - 10/2014 

сп - 13/2020 

Е-34 
Електротехничар 
информационих технологија  

оо - 1/2018 
сп - 9/2020 

већ радимо  
СП од 2021/22 

оо - 1/2018 
сп - 9/2020 

С-31 Техничар друмског саобраћаја 8/2018 
већ радимо од 

2020/21 
оо - 8/2018 
сп - 8/2018 

С-32 Возач моторних возила 8/2018 
већ радимо од 

2020/21 
оо - 8/2018 
сп - 8/2018 

IV 

Е-41 Електротехничар рачунара 11/2018 
већ радимо од 

2021/22 
оо - 11/2018 
сп – 11/2018 

Е-42 Електротехничар енергетике 11/2018 нови ППНУ 
оо - 11/2018 

сп – 11/2018 

Е-43 Техничар мехатронике 
oo - 10/2014 
сп - 13/2020 

већ радимо  
СП – нови ППНУ 

оо - 10/2014 

сп - 13/2020 

Е-44 
Електротехничар 
информационих технологија 

оо - 1/2018 
сп - 9/2020 

ОО - већ радимо 
СП – нови ППНУ 

оо - 1/2018 
сп - 9/2020 

С-41 Техничар друмског саобраћаја 8/2018 
већ радимо  од 

2021/22 
оо - 8/2018 
сп - 8/2018 

 

http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/elektrotehnika/etr_oo_11_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/elektrotehnika/etr_sp_11_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/etev_10_2014.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/etev_08_2015.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/tm_10_2014.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/elektrotehnika/tm_sp_13_2020.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/etit_oo_01_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/etit_sp_09_2020.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/saobracaj/tds_oo_8_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/saobracaj/tds_sp_8_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/saobracaj/vmv_oo_8_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/saobracaj/tds_vmv_mzi_4_2019.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/elektrotehnika/etr_oo_11_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/elektrotehnika/etr_sp_11_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/etev_10_2014.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/etev_08_2015.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/tm_10_2014.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/elektrotehnika/tm_sp_13_2020.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/etit_oo_01_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/etit_sp_09_2020.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/saobracaj/tds_oo_8_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/saobracaj/tds_sp_8_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/saobracaj/vmv_oo_8_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/saobracaj/tds_vmv_mzi_4_2019.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/elektrotehnika/etr_oo_11_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/elektrotehnika/etr_sp_11_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/etev_10_2014.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/etev_08_2015.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/tm_10_2014.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/elektrotehnika/tm_sp_13_2020.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/etit_oo_01_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/etit_sp_09_2020.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/saobracaj/tds_oo_8_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/saobracaj/tds_sp_8_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/saobracaj/vmv_oo_8_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/saobracaj/tds_vmv_mzi_4_2019.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/elektrotehnika/etr_oo_11_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/elektrotehnika/etr_sp_11_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/elektrotehnika/eten_oo_11_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/elektrotehnika/eten_sp_11_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/tm_10_2014.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/elektrotehnika/tm_sp_13_2020.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/etit_oo_01_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/etit_sp_09_2020.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/saobracaj/tds_oo_8_2018.pdf
http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/saobracaj/tds_sp_8_2018.pdf


Наставни планови програми/Планови и програми наставе и  
учења за школску 2022/23. 

 

1. Електротехничар рачунара од 1. до 4. разреда ради ППНУ – који су засновани на исходима 

учења  

2. Електротехничар енергетике у 4. разреду ради по новом ППНУ – који су засновани на 

исходима учења  

3. Електротехничар за електронику на возилима од 1. до 4. разреда ради по НПП  који су 

засновани на исходима учења 

4. Техничар мехатронике од 1. до 4. разреда ради по НПП који су асновани на исходима учења 

Општеобразовне предмете раде по ППНУ из ПГ 10/2014.  

Стручни предмете раде по ППНУ из ПГ 13/2020,  

5. Електротехничар информационих технологија од 1. до 4. разреда ради по ППНУ – који су 

засновани на исходима учења,  

Општеобразовне предмете од 1. до 4. разреда раде по ППНУ из ПГ 1/2018.  

Стручни предмете раде по ППНУ из ПГ 9/2020 

6. Техничар друмског саобраћаја од 1. до 4. разреда ради по ППНУ ко је засновани на исходима 

учења, 

7. Возач моторних возила у 1., 2. и 3. разреду ради по ППНУ – који су засновани на исходима 

учења,  

  

  

Наставне планове и програме односно Планове и програме наставе и учења можете преузети са 

сајта школе. - ЛИНК ЗА ПРУЗИМАЊЕ - 
  
 

http://test.tsz.edu.rs/index.php/nastava/nastavni-planovi-i-programi

