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На основу члана 28. став 5. тачка 1, члана 185. став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 
6/20) и члана 15, 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи 
(„Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), 
покрајински секретар  д о н о с и: 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ 
ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о школском календару за средње школе са седиштем на 
територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину („Службени 
лист АПВ”, бр. 29/19), у члану 3. додају се ставови 1а. и 1 б. који гласе: 

 
„Члан 3. 

 
Став 1а: У случају када због угрожене безбедности и здравља ученика и 

запослених није могуће да гимназије остваре обавезне облике образовно-васпитног 
рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће 
је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, 
односно наставних дана. 

 
Став 1б: У оквиру 37, односно 33 петодневне наставне седмице, гимназија је у 

обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у 
случају када због угрожене безбедности и здравља ученика и запослених није могуће 
да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно 
распоређени. 

 
Став 4. Допуњује се реченицом: „Изузев у случају када због угрожене 

безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су 
распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени“ 
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Члан 2. 
 

После члана 7. додаје се члан 7а. и гласи: 
 

„Члан 7а. 
 

Пријемни испити за упис ученика у средње школе, за школску 2020/2021. 
годину, биће организовани према следећем календару: 

- пријављивање за упис у образовне профиле по дуалном моделу: четвртак, 4. 
јун и петак 5. јун 2020. године; 

- предаја докумената за упис у одељења спортске гимназије: понедељак, 8. јун и 
уторак 9. јун 2020. године; 

- пријемни испит за упис у средње школе у којима се део наставе одвија на 
страном језику: понедељак, 8. јун и уторак 9. јун 2020. године; 

- пријемни испит за упис у средње балетске школе: недеља 7. јун, понедељак, 8. 
јун и уторак 9. јун 2020. године; 

- пријемни испит за упис у математичка одељења гимназије: уторак 9. јун 2020. 
године; 

- пријемни испит за упис у одељења ученика са посебним способностима за 
физику и у одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и 
информатику: среда 10. јун 2020. године; 

- пријемни испит за упис у одељења ученика са посебним способностима за 
сценске и аудио-визуелне уметности: среда 10. јун 2020. године; 

- пријемни испит за упис у одељења ученика са посебним способностима за 
историју и географију: четвртак 11. јун 2020. године; 

- пријемни испит за упис у одељења ученика са посебним способностима за 
биологију и хемију: петак 12. јун 2020. године; 

- пријемни испит за упис у филолошкe гимназијe и одељења филолошке 
гимназије: петак 12. јун 2020. године – испит из српског/матерњег језика и 
књижевности и субота 13. јун 2020. године – испит из страног језика; 

- пријемни испит за упис у средње музичке школе: петак 12. јун, субота 13. јун и 
недеља 14. јун 2020. године; 

- пријемни испит за упис у уметничке школе ликовне области и на образовне 
профиле у области уметности: петак 12. јун, субота 13. јун и недеља 14. јун 2020. 
године. ” 
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Члан 3. 

 
Овај Правилник о изменама допунамa Правилника o школском календару за 

средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 
2019/2020 годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 
АПВ», а сходно члану 53. Закона о државној управи («Службени гласник РС», бр. 79/05, 
101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/10 – др. закон), биће објављен и у «Службеном 
гласнику РС» 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Правилника о изменама и допунама 
Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији 
Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину, садржан је у одредби 
члана 28. став 5. тачка 1. и члану 185. став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20).  

 
Одредбом члана 28. став 5. тачка 1) Закона о основама система 

образовања и васпитања прописано је да школски календар може да се мења у 
изузетним случајевима по одлуци министра, док је одредбом члана 185. прописано да 
су послови доношења школског календара за образовне установе са седиштем на 
територији Аутономне покрајине Војводине поверени аутономној покрајини. 

Разлог за доношење овог Правилника је у чињеници да је, услед 
ванредног стања, које је проглашено у Републици Србији због опасности од ширења 
епидемије изазване вирусом COVID - 19, прилагођен начин на који се изводи 
образовно-васпитни рад у образовним установама на територији целе Републике 
Србије, како би се избегло да безбедност и здравље ученика и запослених буду 
угрожени.  

С обзиром да обавезне облике образовно-васпитног рада средње школе 
остварују на годишњем нивоу, предложеним изменама овог правиника обезбеђује се 
да одступање од утврђеног броја наставних дана и седмица буде минимално.  

 
Ступањем на снагу наредног дана од дана објављивања обезбеђује се да 

ученици заврше разред који су похађали у школској 2019/2020. години и остваре права 
која имају као ученици основне школе. 

 
 

 
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 

     Nyilas Mihály 
              (Михаљ Њилаш) 


