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На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 5. тачка 1. и став 6. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/2019, 
27/2018-др. закон, 6/2020 и 129/2021), члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 
37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), покрајински секретар за 
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, д о н о с и: 
 
 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о школском календару за основне школе са седиштем на територији 

Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину («Службени лист АП Војводине», 
бр. 23/2021 и 46/2021) у члану 2. став 3. тачка 1. речи: «07. јуна 2022. године», замењују се 
речима: «10. јуна 2022. године», а у тачки 2. речи: «21. јуна 2022. године», замењују се речима: 
«24. јуна 2022. године». 

 
Члан 2. 

 
У члану 6. ст. 1. мења се и гласи: 
«У току школске године, ученици имају зимски, Сретењски, пролећни и летњи распуст.» 
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
«Сретењски распуст почиње 14. фебруара 2022. године, а завршава се 18. фебруара 2022. 

године.» 
Досадашњи став 3. постаје ст. 4.  
Досадашњи став 4.  који постаје став 5., мења се и гласи: 
«За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 27. јуна 2022. године, а 

завршава се 31. августа 2022. године.  За ученике осмог разреда, летњи распуст почиње по 
завршетку завршног испита, а  завршава се 31. августа 2022. године.» 

 
Члан 3. 

Члан 12. мења се и гласи: 
 «Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25.03.2022. године и у 

суботу, 26.03.2022. године, а завршни испит у понедељак, 27.06.2022. године, уторак, 28.06.2022. 
године и среду, 29.06.2022. године.» 

 
  

Члан 4. 
 
Табеларни приказ школског календара за основне школе  са седиштем на територији 

Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину, који је саставни део Правилника 
о школском календару  за основне школе  са седиштем на територији Аутономне покрајине 
Војводине за школску 2021/2022. годину («Службени лист АП Војводине», бр. 23/2021 и 
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46/2021), замењује се новим табеларним прегледом школског календара за основне школе  са 
седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину, који је 
саставни део овог Правилника. 

 
 

Члан 6. 
 

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу АП Војводине", а 
сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (''Службени гласник РС'', бр: 79/05, 101/07, 
95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), биће објављен и у ''Службеном гласнику РС''. 
 
 
 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице 

 
 
 

Број: 128-610-3/2021-01-2 
У Новом Саду, 09.02.2022. године 
 

 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

 
                                                                                                                       Szakállas Zsolt 

                                                                                                                      (Жолт Сакалаш) 
 


