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На осно ву чла на 88. став 5. За ко на о осно ва ма си сте ма обра

зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 72/09), 
Ми ни стар про све те до но си 

ПРАВИЛНИК
ОКАЛЕНДАРУОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГРАДАОС-
НОВНЕШКОЛЕЗАШКОЛСКУ2011/2012.ГОДИНУ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком уре ђу је се вре ме оства ри ва ња обра зов но

вас пит ног ра да, од но сно број настaвних и рад них да на у то ку школ ске 
2011/2012. го ди не, као и вре ме и тра ја ње школ ског рас пу ста уче ни ка. 

Члан 2.
На ста ва и дру ги об ли ци обра зов новас пит ног ра да у основ ној 

шко ли оства ру ју се у то ку два по лу го ди шта. 
Пр во по лу го ди ште по чи ње у че твр так, 1. сеп тем бра 2011. го

ди не, а за вр ша ва се у пе так, 30. де цем бра 2011. го ди не. 
Дру го по лу го ди ште по чи ње у по не де љак, 16. ја ну а ра 2012. 

го ди не. 
Дру го по лу го ди ште за вр ша ва се у пе так, 25. ма ја 2012. го ди не 

за уче ни ке осмог раз ре да, од но сно у пе так, 8. ју на 2012. го ди не за 
уче ни ке од пр вог до сед мог раз ре да. 

Члан 3.
Обра зов новас пит ни рад за уче ни ке од пр вог до сед мог раз ре

да, оства ру је се у 36 пе то днев них на став них сед ми ца, од но сно 180 
на став них да на. 

Обра зов новас пит ни рад за уче ни ке осмог разрeда оства ру је 
се у 34 пе то днев не на став не сед ми це, од но сно 170 на став них да на. 

У окви ру 36 пе то днев них на став них сед ми ца, шко ла је у оба ве
зи да го ди шњим пла ном ра да рав но мер но рас по ре ди да не у сед ми ци. 

Сва ки дан у сед ми ци нео п ход но је да бу де за сту пљен 36, од
но сно 34 пу та. 

Члан 4.
Основ на му зич ка и ба лет ска шко ла мо же да из во ди на ста ву 

и у то ку шест на став них да на у не де љи, пре ма го ди шњем пла ну 
ра да шко ле. 

Са оп шта ва ње успе ха уче ни ка му зич ке и ба лет ске шко ле на 
кра ју дру гог по лу го ди шта и по де ла све до чан ста ва и ди пло ма оба
ви ће се у скла ду са го ди шњим пла ном ра да шко ле. 

Члан 5.
У то ку школ ске го ди не уче ни ци има ју је се њи, зим ски, про

лећ ни и лет њи рас пуст. 
Је се њи рас пуст по чи ње у че твр так, 3. но вем бра 2011. го ди не, 

а за вр ша ва се у пе так, 4. но вем бра 2011. го ди не. 
Зим ски рас пуст по чи ње у сре ду, 4. ја ну а ра 2012. го ди не, а за

вр ша ва се у пе так, 13. ја ну а ра 2012. го ди не.
Про лећ ни рас пуст по чи ње у по не де љак, 9. апри ла 2012. го ди

не, а за вр ша ва се у по не де љак, 16. апри ла 2012. го ди не. 

Лет њи рас пуст по чи ње у по не де љак, 11. ју на 2012. го ди не, а 
за вр ша ва се у пе так, 31. ав гу ста 2012. го ди не. 

Члан 6.
У шко ли се пра зну ју др жав ни и дру ги пра зни ци, у скла ду са 

За ко ном о др жав ним и дру гим пра зни ци ма у Ре пу бли ци Ср би ји 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 43/01 и 101/07). 

У шко ли се пра зну је рад но Све ти Са ва – Дан ду хов но сти, Дан 
по бе де и Ви дов дан – спо мен на Ко сов ску бит ку. 

Све ти Са ва се пра зну је 27. ја ну а ра 2012. го ди не, Дан по бе де 
9. ма ја 2012. го ди не, а Ви дов дан 28. ју на 2012. го ди не. 

Уто рак, 8. но вем бар 2011. го ди не обе ле жа ва се као Дан про
свет них рад ни ка. 

Члан 7.
Уче ни ци и за по сле ни у шко ли има ју пра во да не по ха ђа ју на

ста ву, од но сно да не ра де у да не сле де ћих вер ских пра зни ка, и то: 
1) пра во слав ци –  на пр ви дан кр сне сла ве; 
2) при пад ни ци Ислам ске за јед ни це – 6. но вем ба ра 2011. го ди

не, на пр ви дан Кур бан Бај ра ма; 
3) при пад ни ци Је вреј ске за јед ни це – 7. ок то бра 2011. го ди не, 

на пр ви дан Јом Ки пу ра; 
4) при пад ни ци вер ских за јед ни ца ко је обе ле жа ва ју вер ске 

пра зни ке по Гре го ри јан ском ка лен да ру – 25. де цем бра 2011. го ди
не, на пр ви дан Бо жи ћа; 

5) при пад ни ци вер ских за јед ни ца ко је обе ле жа ва ју вер ске 
пра зни ке по Ју ли јан ском ка лен да ру – 7. ја ну а ра 2012. го ди не, на 
пр ви дан Бо жи ћа; 

6) при пад ни ци вер ских за јед ни ца ко је обе ле жа ва ју да не ус кр
шњих пра зни ка по Гре го ри јан ском и Ју ли јан ском ка лен да ру – по
чев од Ве ли ког пет ка за кључ но са дру гим да ном Ус кр са (ка то ли ци 
– од 6. до 9. апри ла 2012. го ди не, а пра во слав ни од 13. до 16. апри
ла 2012. го ди не). 

Члан 8.
Го ди шњим пла ном ра да шко ла ће утвр ди ти из ле те, екс кур зи је 

и вре ме ка да ће на док на ди ти на став не да не у ко ји ма су се ре а ли зо
ва ли из ле ти и екс кур зи је. 

Ако је дан шко ле на став ни дан пре ма ка лен да ру, шко ла ће тај 
дан на док на ди ти на на чин ко ји утвр ди го ди шњим пла ном ра да. 

Члан 9.
Вре ме са оп шта ва ња успе ха уче ни ка и по де ла ђач ких књи жи

ца на кра ју пр вог по лу го ди шта шко ла утвр ђу је го ди шњим пла ном 
ра да. 

Вре ме по де ле све до чан ста ва и ди пло ма уче ни ци ма осмог раз
ре да шко ла утвр ђу је го ди шњим пла ном ра да. 

Све ча на по де ла ђач ких књи жи ца, уче ни ци ма од пр вог до сед
мог раз ре да, на кра ју дру гог по лу го ди шта, оба ви ће се у че твр так, 
28. ју на 2012. го ди не.

Члан 10.
Та бе лар ни пре глед ка лен да ра обра зов новас пит ног ра да 

основ не шко ле за школ ску 2011/2012. го ди ну од штам пан је уз овај 
пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део. 
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Члан 11.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Про свет ном гла сни ку”. 

Број 61100330/201106
У Бе о гра ду, 20. ма ја 2011. го ди не 

Mинистар
проф.дрЖаркоОбрадовић,с.р.
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На осно ву чла на 88. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и 

вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 72/09), 
Ми ни стар про све те до но си

ПРАВИЛНИК

ОКАЛЕНДАРУОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГРАДА
СРЕДЊЕШКОЛЕЗАШКОЛСКУ2011/2012.ГОДИНУ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу је се ка лен дар за оства ри ва ње оба

ве зних об ли ка обра зов новас пит ног ра да (те о риј ска на ста ва, прак
тич на на ста ва и ве жбе) у гим на зи ји, умет нич кој и струч ној шко ли, 
за школ ску 2011/2012. го ди ну.

Члан 2.
Оста ли оба ве зни и фа кул та тив ни об ли ци обра зов новас пит

ног ра да утвр ђе ни на став ним пла ном и про гра мом за гим на зи је, 
умет нич ке и струч не шко ле пла ни ра ју се го ди шњим пла ном ра да.

Члан 3.
Оба ве зне об ли ке обра зов новас пит ног ра да из чла на 1. овог 

пра вил ни ка сред ње шко ле оства ру ју на го ди шњем ни воу:
У гим на зи ји: 
– у I, II и III раз ре ду у 37 пе то днев них на став них сед ми ца, од

но сно 185 на став них да на; 
– у IV раз ре ду у 33 пе то днев не на став не сед ми це, од но сно 

165 на став них да на. 
У окви ру 37 од но сно 33 пе то днев них на став них сед ми ца,  

гим на зи ја је у оба ве зи да го ди шњим пла ном ра да рав но мер но рас
по ре ди да не у сед ми ци. 

Сва ки дан у сед ми ци, нео п ход но је да бу де за сту пљен 37 пу
та, од но сно 33 пу та.

У струч ној шко ли: 
– у I и II раз ре ду тро го ди шњег и I, II и III раз ре ду че тво ро го

ди шњег обра зо ва ња у 37 пе то днев них на став них сед ми ца, од но сно 
185 на став них да на; 

– у III раз ре ду тро го ди шњег и IV раз ре ду че тво ро го ди шњег 
обра зо ва ња у 34 пе то днев не на став не сед ми це, од но сно 170 на
став них да на. 

У окви ру 37 од но сно 34 пе то днев них на став них сед ми ца, 
струч на шко ла је у оба ве зи да го ди шњим пла ном ра да рав но мер но 
рас по ре ди да не у сед ми ци. 

Сва ки дан у сед ми ци, нео п ход но је да бу де за сту пљен 37 пу
та, од но сно 34 пу та.

Члан 4.
На став ни план и про грам за умет нич ке шко ле у I, II, III и IV 

раз ре ду оства ру је се пре ма го ди шњем пла ну ра да шко ле у пе то
днев ним или ше сто днев ним на став ним сед ми ца ма, у скла ду са за
ко ном.

Члан 5.
На ста ва и дру ги об ли ци обра зов новас пит ног ра да оства ру ју 

се у два по лу го ди шта. 
Пр во по лу го ди ште по чи ње у че твр так, 1. сеп тем бра 2011. го

ди не, а за вр ша ва се у пе так, 30. де цем бра 2011. го ди не. 
Дру го по лу го ди ште по чи ње у по не де љак, 16. ја ну а ра 2012. 

го ди не, a за вр ша ва се у пе так, 15. ју на 2012. го ди не.
Дру го по лу го ди ште за уче ни ке IV раз ре да гим на зи је за вр ша

ва се у пе так, 18. ма ја 2012. го ди не, а за уче ни ке III раз ре да тро го
ди шњег и IV раз ре да че тво ро го ди шњег обра зо ва ња струч них шко
ла у пе так, 25. ма ја 2012. го ди не.

Члан 6.
У то ку школ ске го ди не уче ни ци има ју је се њи, зим ски, про

лећ ни и лет њи рас пуст.

Је се њи рас пуст по чи ње у  че твр так, 3. но вем бра 2011. го ди не, 
а за вр ша ва се у пе так, 4. но вем бра 2011. го ди не.

Зим ски рас пуст по чи ње у сре ду, 4. ја ну а ра 2012. го ди не, а за
вр ша ва се у пе так, 13. ја ну а ра 2012. го ди не.

Про лећ ни рас пуст по чи ње у по не де љак, 9. апри ла 2012. го ди
не, а за вр ша ва се у  по не де љак, 16. апри ла 2012. го ди не.

Лет њи рас пуст по чи ње у по не де љак, 18. ју на 2012. го ди не, а 
за вр ша ва се у пе так, 31. ав гу ста 2012. го ди не.

Члан 7.
У шко ли се пра зну ју др жав ни и вер ски пра зни ци, у скла ду 

са За ко ном о др жав ним и дру гим пра зни ци ма у Ре пу бли ци Ср би ји 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 43/2001 и 101/2007). У шко ли се пра
зну је рад но Све ти Са ва – Дан ду хов но сти, Дан по бе де и Ви дов дан 
– спо мен на Ко сов ску бит ку. 

Све ти Са ва се пра зну је 27. ја ну а ра, Дан по бе де 9. ма ја,  а Ви
дов дан 28. ју на 2012. го ди не. По не де љак, 8. но вем бар 2011. го ди не 
обе ле жа ва се као Дан про свет них рад ни ка.

Члан 8.
Уче ни ци и за по сле ни у шко ли има ју пра во да не по ха ђа ју на

ста ву, од но сно да не ра де у да не сле де ћих вер ских пра зни ка, и то: 
1) пра во слав ци – на пр ви дан кр сне сла ве;
2) при пад ни ци Ислам ске за јед ни це – 6. но вем бра 2011. го ди

не, на пр ви дан Кур бан Бај ра ма; 
3) при пад ни ци Је вреј ске за јед ни це – 7. ок то бра 2011. го ди не, 

на пр ви дан Јом Ки пу ра;
4) при пад ни ци вер ских за јед ни ца ко је обе ле жа ва ју вер ске 

пра зни ке по Гре го ри јан ском ка лен да ру – 25. де цем бра 2011. го ди
не, на пр ви дан Бо жи ћа;

5) при пад ни ци вер ских за јед ни ца ко је обе ле жа ва ју вер ске 
пра зни ке по Ју ли јан ском ка лен да ру – 7. ја ну а ра 2012. го ди не, на 
пр ви дан Бо жи ћа;

6) при пад ни ци вер ских за јед ни ца ко је обе ле жа ва ју да не ус кр
шњих пра зни ка по Гре го ри јан ском и Ју ли јан ском ка лен да ру – по
чев од Ве ли ког пет ка, за кључ но са дру гим да ном Ус кр са ( ка то ли
ци – од 6. до 9. апри ла 2012. го ди не, а пра во слав ни од 13. до 16. 
апри ла 2012. го ди не).

Члан 9.
Го ди шњим пла ном ра да шко ла ће утвр ди ти екс кур зи је и вре

ме ка да ће на док на ди ти на став не да не у ко ји ма су се оства ри ва ле 
екс кур зи је. 

Ако је дан шко ле на став ни дан пре ма ка лен да ру, шко ла ће тај 
дан на док на ди ти на на чин ко ји утвр ди го ди шњим пла ном ра да.

Члан 10.
Вре ме са оп шта ва ња успе ха уче ни ка и по де ла ђач ких књи жи

ца на кра ју пр вог по лу го ди шта, шко ла утвр ђу је го ди шњим пла ном 
ра да. 

Вре ме по де ле све до чан ста ва, по ла га ње за вр шног ис пи та на 
кра ју тро го ди шњег обра зо ва ња и ма тур ског ис пи та на кра ју че тво
ро го ди шњег обра зо ва ња, као и вре ме по де ле ди пло ма, шко ла утвр
ђу је го ди шњим пла ном ра да.

Члан 11.
Та бе лар ни пре глед ка лен да ра обра зов новас пит ног ра да сред

њих шко ла за школ ску 2011/2012. го ди ну од штам пан је уз овај пра
вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 12.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва

ња у „Про свет ном  гла сни ку”.

Број 61100330/201106
У Бе о гра ду, 20. ма ја 2011. го ди не

Ми ни стар
проф.дрЖаркоОбрадовић,с.р.
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