
 

                                                                                                                                                                               
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“,  
Трн, Доситејева 34,  

тел.: 051 508 070, e-mail: os057@skolers.org 
ЈИБ: 4401162220003 , Организациони код: 057 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                
 
 

 
 
 

Школски календар васпитно-образовног 
рада 

у школској 2022/2023.години у 
 ЈУ Основна школа 

„Десанка Максимовић“  Трн 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У Трну, август- септембар 2022. године 

mailto:os057@skolers.org


ШКОЛСКИ  КАЛЕНДАР  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  У ШКОЛСКОЈ 2022/ 23. ГОДИНИ 
 

Школски календар урађен је у складу са Законом о основном васпитању и образовању 
(Службени гласник РС број 44, од 12.05.2017. године) члан 50. и Правилником о школском 
календару за школску 2022/232.годину. 

 
Школска 2022/23. година  почиње 01.09.2022. године, и траје до 31. августа 2023. године, 

а наставни процес почиње у четвртак, 01.09.2022. године и завршава се најкасније у петак, 23. 
јуна 2023. године, за ученике завршног разреда најкасније у петак, 9.јуна 2023.године. 

 
Прво полугодиште  почиње у четвртак, 01.09.2022. године, a  завршава  у петак,  
 30.12.2022. године, УКУПНО 86 РАДНИХ И НАСТАВНИХ ДАНА. 
 
Понедјељак, 21.11. 2022.године је празнични и нерадни дан. Не уписују се ни редни број 

дана, ни бројеви часова, нити наставне јединице. 
 
Зимски распуст за ученике почиње у понедјељак, 2.јануара 2022. године, а завршава у 

петак, 20. јануара 2023. године. 
 
Друго полугодиште почиње у понедјељак, 23. јануара 2023. године, а завршава 

најкасније, према календару рада , у петак, 23.  јуна 2023. године, док друго полугодиште за 
ученике деветог разреда  завршава, према календару рада, најкасније у петак, 9. јуна 2023. 
године. 
 

Петак, 27. јануар 2023. године  - СВЕТОСАВСКА СВЕЧАНОСТ. Дан се евидентира као 
РАДНИ, НЕНАСТАВНИ  ДАН.   

Одјељењски старјешина у одјељењску књигу УПИСУЈЕ РЕДНИ БРОЈ ДАНА и сљедећи 
садржај: СВЕЧАНО ОБИЉЕЖЕН ДАН ПОСВЕЋЕН СВЕТОМ САВИ, и потписује се.  

 
Прољећни  распуст за ученике  почиње од понедјељка, 10. априла и траје до петка, 

14.априла 2023. године. 
Понедјељак, 17.април 2023. године је ВАСКРШЊИ ПОНЕДЈЕЉАК - у одјељењске књиге се не 
уписују ни редни број дана, ни бројеви часова нити наставне јединице. Одјељењски 
старјешина уписује сљедећи садржај ВАСКРШЊИ ПОНЕДЈЕЉАК и потписује се. 

 
Понедјељак, 1. мај  и  уторак, 2.мај 2023. године су празнични и нерадни дани.  

Одјељењски старјешина уписује сљедећи садржај Први мај-празник рада.  Не уписују се ни 
редни број дана, ни бројеви часова, нити наставне јединице. 

Уторак, 9.мај 2023. године је празнични и нерадни дан. Одјељењски старјешина уписује 
сљедећи садржај – Дан побједе над фашизмом. Не уписују се ни редни број дана, ни бројеви 
часова, нити наставне јединице. 
 
ДАН ШКОЛЕ - је радни  дан и биће обиљежен у уторак, 16. маја 2022. године. Одјељењски 
старјешина уписује редни број дана и сљедећи садржај: СВЕЧАНО ОБИЉЕЖЕН – ДАН 
ШКОЛЕ.  
 
Четвртак, 18. мај  се ради по распореду од уторка. 
Сриједа, 24. мај се ради по распореду од понедјељка. 
Четвртак, 1. јун ради се према распореду часова од понедјељка.  
Петак, 2. јун ради се према распореду часова од уторка 
Измјене у распореду важе за све ученике од 1. до 9. разреда. 
 



ДЕВЕТИ РАЗРЕД ПРЕМА ОВОМ КАЛЕНДАРУ ЗАВРШАВА са наставним процесом  У ПЕТАК,  
2.јуна 2023. ГОДИНЕ. 
УЧЕНИЦИ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА СА НАСТАВОМ ЗАВРШАВАЈУ  У ПЕТАК, 
 16. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ. 
У ОВОМ КАЛЕНДРА У НИСУ УВРШТЕНИ ДАНИ ПРОБНЕ МАЛЕ МАТУРЕ И МАЛА МАТУРА. 
Са извођењем наставе у другом полугодишту у нашој школи  завршило би се: 

- за ученике деветог разреда у петак, 2.6.2023. године, укупно 172 радна дана, односно 
170 наставних дана.  

- за ученике од првог до осмог разреда наставни процес би се завршио у ПЕТАК, 16. јуна  
2023. године - укупно 182 радна, односно 180 наставних дана.  

 
НАСТАВНЕ САДРЖАЈЕ  ЗА  УЧЕНИКЕ  ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ПОТРЕБНО ЈЕ   ПЛАНИРАТИ  

ПРЕМА  СЉЕДЕЋЕМ  РАСПОРЕДУ. 

      
(табеле су урађене са планираним надокнадама часова и не подударају  се са датумима и 
данима у календару за 2023. годину.)       
 

НАСТАВНЕ САДРЖАЈЕ  ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА  ПОТРЕБНО ЈЕ 
ПЛАНИРАТИ ПРЕМА  СЉЕДЕЋЕМ  РАСПОРЕДУ 

               (табеле су урађене са планираним надокнадама часова и не подударају  се са 
датумима и данима у календару за 2023. годину.)       

 
 

С О Н Д 1.П Ј Ф М А М Ј 2.П ук 

 
П 

4 5 3 4 16 2 4 4 2 5 1 18 34 

 
У 

4 4 5 4 17 2 4 4 3 3 1 17 34 

  
С 

4 4 5 4 17 1 4 5 3 4 - 17 34 

 
Ч 

5 4 4 5 18 1 4 5 3 3 - 16 34 

 
П 

5 4 4 5 18 0 4 5 3 4 - 16 34 

 
УК 

22 21 21 22 86 6 20 23 14 19 2 84 170 

 
 

С О Н Д 1.П Ј Ф М А М јун 2.П ук 

 
П 

4 5 3 4 16 2 4 4 2 5 3 20 36 

 
У 

4 4 5 4 17 2 4 4 3 3 3 19 36 

  
С 

4 4 5 4 17 1 4 5 3 4 2 19 36 

 
Ч 

5 4 4 5 18 1 4 5 3 3 2 18 36 

 
П 

5 4 4 5 18 0 4 5 3 4 2 18 36 

 
УК 

22 21 21 22 86 6 20 23 14 19 12 94 180 



ПРАЗНИЦИ ( 4 дана  ): 
Понедјељак, 21. новембар 2022. године – Дан потписивања Дејтонског споразума. 
Понедјељак, 1.5. и уторак, 2. 5.2023.године – Први мај –празник рада. 
Понедјељак, 09.05.2022. године – Дан побједе над фашизмом. 
 
РАДНИ -  НЕНАСТАВНИ  ДАНИ ( 2 дана): 

 Петак, 27. 01. 2023. године -ДАН ОБИЉЕЖАВАЊА ЛИЧНОСТИ  И  ДЈЕЛА СВЕТОГ  
САВЕ- 1 дан. 

 Уторак, 16. мај 2023. године – ДАН ШКОЛЕ- 1 дан. 
 
НАПОМЕНА: 

 Сходно НПП, током првог  полугодишта  реализоваће се јесењи једнодневни марш, а у 
другом полугодишту прољећни крос - Спортски дан. 

 Током другог полугодишта, сходно члану 53. Закона о  основном васпитању и 
образовању, школа ће у оквиру својих могућности организовати  проширени програм ( 
једнодневни излет, школа у природи и екскурзију ученика осмог и деветог разреда 
разреда). 

 
АКО СЕ БУДЕ ОРГАНИЗОВАЛО И ПРОВОДИЛО ЕКСТЕРНО ВРЕДНОВАЊЕ 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА И МАЛА МАТУРА, КАЛЕНДАР ЋЕ ПРЕТРПЈЕТИ 
ИЗМЈЕНЕ.  

СА ЕВЕНТУАЛНИМ ПРОМЈЕНАМА У ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ РАДА УЧЕНИЦИ И 
НАСТАВНИЦИ БИЋЕ БЛАГОВРЕМЕНО УПОЗНАТИ. 
 

 
Подјела ђачких књижица на крају првог полугодишта планира се извршити у 

четвртак,  5.јануара 2023.године. године.  
Свечаност – мала матура, у поводу завршетка школовања ученика 9. разреда 

одржаће се 2. јуна 2023. године, 
Подјела свједочанстава за ученике деветог разреда планира се за петак, . 9 јуна 2023. 

године. 
Припремна настава за ученике деветог разреда упућене на поправни планира се у 

периоду од понедјељка , 5. јуна до петка , 9. јуна  2023. године. 
Писмени дио поправног испита био би одржан у понедјељак,12.  јуна 2023.године. 
Усмени дио поправног испита био би одржан у уторак, 13. јуна 2023.године. 
Подјела свједочанстава за ученике деветог разреда који су били упућени на поправни 

испит  планирана је за сриједу, 14. јуна 2023. године. 
Подјела ђачких књижица и свједочанстава  ученицима од првог до осмог разреда на 

крају другог полугодишта планира се извршити у  петак, 23. јуна 2023. године. 
Припремна настава за ученике упућене на поправни испит на крају другог 

полугодишта планирана је за период од  понедјељка,21. августа 2023. године  до петка, 25. 
августа 2023.године. 

Писмени дио поправног испита био би одржан  у понедјељак, 28. августа  2023.године. 
Усмени дио поправног испита био би одржан у  уторак, 29. августа 2023.године. 
Подјела свједочанстава  послије одржавања поправних испита извршила би се у 

четвртак, 31. августа 2023. године. 
 

 
 

Директор школе 
Радослав Савановић 

 



На основу члана 50. став 6. Закона о основном васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и члана 76. став 2. 

Закона о републичкој управи (,,Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21, 

15/22 и 56/22), министар просвјете и културе, 30. јуна 2022. године, доноси 

ПРАВИЛНИК 

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗA ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Овим правилником прописује се вријеме остваривања васпитно-образовног рада, 

вријеме и трајање школског распуста за ученике у школској 2022/2023. години у основној 

школи, основној школи за дјецу са сметњама у развоју, музичкој школи и балетској 

школи (у даљем тексту: школа). 

Члан 2. 

(1) Школска 2022/2023. година почиње 1. септембра 2022. године и траје до 31.августа 2023. године. 

(2) Настава у првом полугодишту почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак 

30. децембра 2022. године. 

(3) Настава у другом полугодишту почиње у понедјељак, 23. јануара 2023. године, a завршава се 

најкасније у петак, 23. јуна 2023. године, док се за ученике завршног разреда школе настава завршава 

најкасније у петак, 9. јуна 2023. године. 

(4) Током трајања школске године школа треба да реализује све активности у складу са наставним 

планом и програмом, годишњим програмом рада школе, Законом о основном васпитању и образовању 

(у даљем тексту: Закон) и подзаконским прописима из области основног васпитања и образовања. 

Члан 3. 

(1) У току школске године ученици имају зимски, прољећни и љетни распуст. 

(2) Зимски распуст почиње у понедјељак, 2. јануара 2023. године, а завршава се у петак, 20. јануара 

2023. године. 

(3) Прољећни распуст траје од понедјељка 10. априла до петка 14. априла 2023. године. 

(4) Љетни распуст траје од завршетка наставе у школској 2022/2023. години до почетка наставе у 

школској 2023/2024. години. 

Члан 4. 

Школа, у складу са законом којим се уређује област празника у Републици Српској, не организује рад у 

дане који су прописани као нерадни дани. 

Члан 5. 

(1) Школа, у складу са овим правилником, доноси школски календар васпитнообразовног рада (у даљем 

тексту: школски календар), којим детаљније одређује распоред организовања рада школе: 

1) наставу, 

2) ваннаставне активности, 

3) друге активности, у складу са наставним планом и програмом, годишњим програмом рада школе, 

Законом и подзаконским прописима. 

(2) Школа може, у складу са годишњим програмом рада школе и школским календаром, наставну 

годину завршити и прије прописаног рока, под условом да је реализовала наставни план и програм и 

предвиђени фонд часова. 

(3) Уколико има оправданих разлога за одступање од одредаба прописаних овим правилником, школа је 

дужна да претходно затражи сагласност Министарства просвјете и културе. 

Члан 6. 

Директор школе одговоран је за: 

1) праћење реализације школског календара, 

2) усклађивање времена реализације наставног плана и програма са школским календаром. 

Члан 7. 

Табеларни преглед школског календара за школску 2022/2023. годину налази се у Прилогу 1. овог 

правилника, који чини његов саставни дио. 



Члан 8. 

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

гласнику Републике Српске“. 

 

Број:07.041/020-2044/22 МИНИСТАР 

Датум: 30. јун 2022. године                                                                                           Др Наталија Тривић 

 

 

 


