
 

 

ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ БЕЗ НАСТАВНИХ СУБОТА  
● Нова школска 2015/2016. почеће у уторак, 1. Септембра 

● Обележавање празника радно и нерадно 
  

 Према правилнику о школском календару за основне школе са 
седиштем на територији АП Војводине, који је донео Покрајински секретар 
за образовање, прописе, управу и националне мањине, настава и други 
облици образовно – васпитног рада у основној школи реализују се током 
два полугодишта 
 Дакле, прво полугодиште, почиње у уторак, 1. септембра, а завршава 
се у среду, 23. децембра 2015. У овом полугодишту има 81 наставни дан. 
 Друго полугодиште почиње у петак, 15. јануара и завршава се у 
среду, 15. јуна 2016. године, за ученике од првог до седмог разреда, и има 
99 наставних дана. За ученике осомог разреда, крај другог пологудишта је 
у среду, 1. јуна 2016. и има 89 наставних дана. 
 У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи 
распуст. Зимски распуст почиње у четвртак, 24. децембра 2015. године, а 
завршава се у четвртак, 14. јануара 2016. године. Пролећни распуст 
почиње у четвртак, 24. марта, а завршава се у уторак, 29. марта 2016. 
године. Летњи распуст за ученике од првог до седмог разреда почиње у 
четвртак, 16. јуна, а завршава се у среду, 31. августа 2016. године. Летњи 
распуст за ученике осмог разреда почиње по завршетку завршног испита, а 
завршава се у среду 31. августа 2016. године. 
 Када је реч о средњошколцима, прво полугодиште, такође, почиње у 
уторак, 1. септембра, а завршава се у среду, 23. децембра 2015. У првом 
полугодишту има 81 наставни дан.Друго полугодиште почиње у петак, 15. 
јануара и завршава се у среду, 25. маја 2016. године и има 84 наставна 
дана за ученике четвртог разреда гимназије. 
 За ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда 
трогодишњих средњих стручних школа карај другог полугодишта је у 
среду, 1. јуна 2016. године и има 89 наставних дана. За ученике првог, 
другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних 
школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних 
школа, друго пологодиште се завршава у среду 22. јуна 2016. и има 104 
наставна дана. 
 Друго полугодиште за ученике првог и другог разреда трогодишњег, 
односно првог, другог и трећег разреда четворогодишњег образовања 
стручних школа, за које је наставним планом и програмом прописана 
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професионална пракса, завршава се најкасније у петак, 12. августа 2016. 
године.И средњошколци имају зимски, пролећни и летњи распуст. Зимски 
распуст почиње у четвртак, 24. децембра 2015. године, а завршава се у 
четвртак, 14. јануара 2016, пролећни почиње у четвртак, 24. марта, а 
завршава се у уторак, 29. марта 2016. године. 
 За ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда 
четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа 
летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а 
завршава се у среду, 31. августа 2016. године. За ученике првог, другог и 
трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и 
ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа 
летњи распуст почиње у четвртак, 23. јуна, а завршава се у среду, 31. 
августа 2016. године. 
 Школе обележавају Дан сећања на српске жртве у Другом светском 
рату, у среду, 21. октобра 2015. године (наставни је дан); Дан примирја у 
Првом светском рату, у среду 11. новембра 2015. године (нерадни је и 
ненаставни дан); Свети Сава – Дан духовности, у среду, 27. јануара 2016. 
године (радни је, а ненаставни дан); Сретење – Дан државности, понедељак 
и уторак, 15. и 16. фебруара 2016, (нерадни и ненаставни дани); Дан 
сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 
светском рату, петак 22. априла 2016. године (радни је и наставни дан); 
Празник рада, који 1. и 2. мај 2016, обележава се у понедељак 2. маја и 
уторак 3. маја 2016. године (нерадни и ненаставни дани). Слави се и Дан 
победе, у понедељак, 9. маја 2016. (радни и наставни дан); Видовдан – 
спомен на Косовску битку, у уторак, 28. јуна 2016. године (радни је дан). 
Одлукама националних савета националних мањина утврђени су 
национални празници националних мањина, као и начин њиховог 
обележавања у школама.  
 
Нови Сад, 24.08.2015.год.                              проф. Хаџи Здравко М. Ковач, 
                                                                            генерални секретар НСПРВ 
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