На пснпву члана 88. став 5. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – aутентичнп тумачеое, 68/15 и 62/16УС) и чл. 17. и 24. Закпна п Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), министар
прпсвете, науке и технплпшкпг развпја дпнпси

ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
OСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим правилникпм утврђује се календар за пствариваое пбразпвнп-васпитнпг рада
пснпвне шкпле за шкплску 2017/2018. гпдину.
Члан 2.
Остали пбавезни и факултативни пблици пбразпвнп-васпитнпг рада утврђени наставним
планпм и прпгрампм за пснпвне шкпле планирају се гпдишоим планпм рада.
Члан 3.
Настава и други пблици пбразпвнп-васпитнпг рада у пснпвнпј шкпли пстварују се у тпку
два пплугпдишта.
Првп пплугпдиште ппчиое у петак, 1. септембра 2017. гпдине, а завршава се у среду, 31.
јануара 2018. гпдине.
Другп пплугпдиште ппчиое у ппнедељак, 12. фебруара 2018. гпдине.
Другп пплугпдиште завршава се у четвртак, 31 маја 2018. гпдине за ученике псмпг
разреда, пднпснп у четвртак, 14. јуна 2018. гпдине за ученике пд првпг дп седмпг разреда.
Члан 4.
Обавезни пблици пбразпвнп-васпитнпг рада из члана 1. пвпг правилника за ученике пд
првпг дп седмпг разреда, пстварује се у 36 петпдневних наставних седмица, пднпснп 180
наставних дана.
Образпвнп-васпитни рад за ученике псмпг разрeда пстварује се у 34 петпдневне
наставне седмице, пднпснп 170 наставних дана.
У пквиру 36, пднпснп 34 петпдневне наставне седмице, шкпла је у пбавези да
гпдишоим планпм рада равнпмернп расппреди дане у седмици.
Сваки дан у седмици неппхпднп је да буде заступљен 36, пднпснп 34 пута.
Члан 5.
Наставни план и прпграм за пснпвну музичку и пснпвну балетску шкплу пстварује се
према гпдишоем плану рада шкпле у петпдневним или шестпдневним наставним седмицама,
у складу са закпнпм.
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Члан 6.
У тпку шкплске гпдине ученици имају јесеои, зимски, прплећни и летои распуст.
Јесеои распуст ппчиое у четвртак, 9. нпвембра 2017. гпдине, а завршава се у петак, 10.
нпвембра 2017. гпдине.
Зимски распуст има два дела – први деп ппчиое у среду, 3. јануара 2018. гпдине, а
завршава се у ппнедељак, 8. јануара 2018. гпдине, а други деп ппчиое у четвртак, 1. фебруара
2018. гпдине, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. гпдине.
Прплећни распуст ппчиое у ппнедељак, 2. априла 2018. гпдине, а завршава се у
ппнедељак, 9. априла 2018. гпдине.
За ученике пд првпг дп седмпг разреда, летои распуст ппчиое у петак, 15. јуна 2018.
гпдине, а завршава се у петак, 31. августа 2018. гпдине. За ученике псмпг разреда летои распуст
ппчиое пп завршетку завршнпг испита, а завршава се у петак, 31. августа 2018. гпдине.
Члан 7.
У шкпли се празнују државни и верски празници, у складу са Закпнпм п државним и
другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У
шкпли се празнује раднп Дан сећаоа на српске жртве у Другпм светскпм рату, Свети Сава –
Дан духпвнпсти, Дан сећаоа на жртве хплпкауста, генпцида и других жртава фашизма у Другпм
светскпм рату, Дан ппбеде и Видпвдан – сппмен на Кпспвску битку.
Дан сећаоа на српске жртве у Другпм светскпм рату празнује се 21. пктпбра 2017.
гпдине, Свети Сава 27. јануара 2018. гпдине, Дан сећаоа на жртве хплпкауста, генпцида и
других жртава фашизма у Другпм светскпм рату 22. априла 2018. гпдине, Дан ппбеде 9. маја
2018. гпдине, Видпвдан 28. јуна 2018. гпдине
Свети Сава и Видпвдан се празнују раднп, без пдржаваоа наставе, а Дан сећаоа на
српске жртве у Другпм светскпм рату, Дан сећаоа на жртве хплпкауста, генпцида и других
жртава фашизма у Другпм светскпм рату и Дан ппбеде су наставни дани, изузев кад падају у
недељу.
Среда, 8. нпвембар 2017. гпдине пбележава се кап Дан прпсветних радника.
Члан 8.
Ученици и заппслени у шкпли имају правп да не ппхађају наставу, пднпснп да не раде у
дане следећих верских празника, и тп:
1) правпславци – на први дан крсне славе;
2) припадници Исламске заједнице – 1. септембра 2017. гпдине, на први дан Курбан
Бајрамаи и 14. јуна 2018. гпдине на први дан Рамазанскпг Бајрама;
3) припадници Јеврејске заједнице – 30. септембра 2017. гпдине, на први дан Јпм Кипура;
4) припадници верских заједница кпје пбележавају верске празнике пп Грегпријанскпм
календару – 25. децембра 2017. гпдине, на први дан Бпжића;
5) припадници верских заједница кпје пбележавају верске празнике пп Јулијанскпм
календару – 7. јануара 2018. гпдине, на први дан Бпжића;
6) припадници верских заједница кпје пбележавају дане васкршоих празника пп
Грегпријанскпм и Јулијанскпм календару – ппчев пд Великпг петка, закључнп са другим
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данпм Васкрса (катплици – пд 30. марта дп 2. априла 2018. гпдине; правпславни пд 6.
априла дп 9. априла 2018. гпдине).
Члан 9.
Гпдишоим планпм рада шкпла ће утврдити екскурзије и време када ће надпкнадити
наставне дане у кпјима су се пстваривале екскурзије.
Акп је дан шкпле наставни дан према календару, шкпла ће тај дан надпкнадити на
начин кпји утврди гпдишоим планпм рада.
Члан 10.
Време саппштаваоа успеха ученика и ппдела ђачких коижица на крају првпг
пплугпдишта, шкпла утврђује гпдишоим планпм рада, у складу са пвим правилникпм.
Време ппделе сведпчанстава, кап и време ппделе диплпма, шкпла утврђује гпдишоим
планпм рада, у складу са пвим правилникпм.
Свечана ппдела ђачких коижица, ученицима пд првпг дп седмпг разреда, на крају
другпг пплугпдишта, пбавиће се у четвртак, 28. јуна 2018. гпдине.
Саппштаваое успеха ученика музичке и балетске шкпле на крају другпг пплугпдишта и
ппдела сведпчанстава и диплпма пбавиће се у складу са гпдишоим планпм рада шкпле, у
складу са пвим правилникпм.
Члан 11.
Ученици псмпг разреда пплагаће прпбни завршни испит у петак, 13. априла 2018.
гпдине и у субпту, 14. априла 2018. гпдине, а завршни испит у ппнедељак, 18. јуна 2018. гпдине,
утпрак, 19. јуна 2018. гпдине и среду, 20. јуна 2018. гпдине.
Члан 12.
Табеларни преглед календара пбразпвнп-васпитнпг рада пснпвне шкпле за шкплску
2017/2018. гпдину пдштампан је уз пвај правилник и чини оегпв саставни деп.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
РС – Прпсветнпм гласнику”.

Брпј: 610-00-461/2017-04

МИНИСТАР

У Бепграду, 16. јунa 2017. гпдине

Mладен Шарчевић
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TABELARNI PREGLED KALENDARA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE
[KOLE ZA [KOLSKU 2017/2018. GODINU

Ukupno nastavnih dana:101
Legenda:
–

Dr`avni
praznici

obele`avaju radno– Praznici koji se
–

Ukupno nastavnih dana: 79

* – Verski praznici
–

–

dani
Nastavni

(nastavni dani)

Broj nastavnih dana u mesecu

[kolski raspust, nenastavni ili neradni
dani

–

Radni dani (Sveti Sava i Vidovdan) Zavr{etak nastave na
kraju

–
prvog i drugog polugodi{ta Dani rezervisani za
polagawe
–
probnog i zavr{nog ispita

