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Р Ј ЕШЕЊЕ

О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ ДОМ 
ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРИЈЕДОР

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора ЈУ Дом за 
лица са инвалидитетом Приједор због истека мандата:

1) Сташко Бајић, дипл. економиста,
2) Марија Личанин, дипл. економиста,
3) Ђурђица Јакшић, дипл. психолог.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1720/18 Предсједница
29. јуна 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1168
На основу члана 16. Закона о систему јавних служби 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 4. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 41/03) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 183. сједници, 
одржаној 29.6.2018 године, године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРИЈЕДОР

1. Именују се в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за 
лица са инвалидитетом Приједор до окончања поступка 
јавне конкуренције, у саставу:

1) Сташко Бајић, дипл. економиста,
2) Марија Личанин, дипл. економиста,
3) Ђурђица Јакшић, дипл. психолог.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1721/18 Предсједница
29. јуна 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1169
На основу члана 12. став 2. Закона о Инвестиционо-ра-

звојној банци Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 56/06 и 28/13), члана 8. Закона о Фонду 
за развој и запошљавање Рeпублике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 56/06 и 28/13) и члана 14. 
Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске 
(број: 04/1-012-2-1510/13, од 11.7.2013. године), Влада Репу-
блике Српске, у функцији Скупштине Инвестиционо-развој-
не банке Републике Српске а.д. Бањалука, на 183. сједници, 
одржаној 29.6.2018. године,  д о н o с и

ПРАВИЛА
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛА ПЛАСМАНА 

СРЕДСТАВА ПО КРЕДИТНИМ ЛИНИЈАМА И 
ЗАЈМОВИМА

Члан 1.
(1) У Правилима пласмана средстава по кредитним 

линијама и зајмовима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 33/18; у даљем тексту: Правила) у члану 17. став 
(3) тачка 1. иза алинеје 6 додаје се нова алинеја, која гласи:

“- 0,3 процентна поена за набавку основних средстава 
- капиталне инвестиције у пољопривредној производњи, 
само у случајевима у којима је маржа финансијског посред-
ника до 2 процентна поена”.

Члан 2.
(1) У члану 17. став (3) тачка 1. Правила иза текста али-

неје 5 додаје се нови текст, који гласи:
“, само у случајевима у којима је маржа финансијског 

посредника до 2,5 процентна поена”.

Члан 3.
(1) У члану 26. ових правила додаје се став (2), који гла-

си:
 “Изузетно по уговорима код којих је каматна стопа за 

корисника утврђена са каматном маржом финансијског по-
средника од 2,8 процентних поена, излазна каматна стопа 
кориговаће се за износ процентних поена којим ће се обе-
збиједити максимална каматна стопа за корисника у складу 
са овим правилима.”.

Члан 4.
(1) Ова правила ступaју на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске, а 
члан 3. примјењује се од 1.6.2018. године.

Број: 04/1-012-2-1715/18 Предсједница
29. јуна 2018. године Скупштине,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1170
На основу члана 18. став 7. Закона о угоститељству 

(“Службени гласник Републике Српске”, брoj 45/17) и чла-
на 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар трговине и 
туризма, уз сагласност министра здравља и социјалне за-
штите и министра за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију, 2. јула 2018. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ПРУЖАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ 

УСЛУГА У АПАРТМАНУ, КУЋИ ЗА ОДМОР И СОБИ ЗА 
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ

Члан 1.
Овим правилником утврђују се минимални услови за 

рад које морају да испуњавају објекти у којима се пружају 
угоститељске услуге изнајмљивања апартмана, куће за 
одмор и собе за изнајмљивање.

Члан 2.
(1) Апартман, кућа за одмор и соба за изнајмљивање 

представљају функционалну цјелину у којој пружалац 
услуга пружа услуге смјештаја, а може пружати и услуге 
исхране и пића које подразумијевају доручак.

(2) У апартману, кући за одмор и соби за изнајмљива-
ње може се припремати и послуживати доручак само госту 
којем се пружају и услуге смјештаја.

Члан 3.
(1) Апартман, кућа за одмор и соба за изнајмљивање 

морају испуњавати опште и посебне минималне услове за 
пружање услуга, у складу са одредбама овог правилника.

(2) Уколико се апартман, кућа за одмор и соба за 
изнајмљивање налазе на етажи у згради колективног стано-
вања, сматрају се стамбеним простором.

Члан 4.
(1) Апартман, кућа за одмор и соба за изнајмљивање 

морају бити уређени и опремљени тако да омогуће несме-
тано и сигурно кретање и боравак гостa и пружалаца услу-
га, те одговарајуће чување робе, хране и пића.

(2) Унутрашње уређење апартмана, куће за одмор и 
собе за изнајмљивање мора бити без оштећења и знакова 
дотрајалости, а опрема и уређаји морају бити у исправном 
и функционалном стању.
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(3) Вањски изглед апартмана, куће за одмор и собе за 
изнајмљивање мора бити без оштећења и знакова дотраја-
лости, а околина објекта мора бити уређена.

Члан 5.
(1) Апартман, кућа за одмор и соба за изнајмљивање 

морају бити прикључени на јавну водоводну мрежу, а у 
случају да није обезбијеђен прикључак, потребно је на дру-
ги прописани начин осигурати стално снабдијевање довољ-
ном количином здравствено исправне воде.

     (2) Апартман, кућа за одмор и соба за изнајмљивање 
морају бити прикључени на јавну канализациону мрежу, а 
у случају да не постоји могућност прикључка на јавну ка-
нализациону мрежу, одвод отпадних течних материја мора 
бити ријешен у складу са санитарним прописима и пропи-
сима о заштити вода.

(3) Чврсте отпадне материје морају се редовно од-
страњивати из апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљи-
вање, а за њихово одлагање обезбјеђују се контејнери и 
канте са поклопцем које се морају празнити по потреби, те 
односити на мјеста обезбијеђена за одлагање смећа као што 
су депоније.

(4) Апартман, кућа за одмор и соба за изнајмљивање 
морају бити прикључени на јавну електричну мрежу, а 
уколико не постоји могућност прикључка, потребно је на 
други одговарајући начин осигурати стално снабдијевање 
довољном количином електричне енергије.

Члан 6.
(1) Апартман, кућа за одмор и соба за изнајмљива-

ње морају бити освијетљени природним или вјештачким 
освјетљењем.

(2) У апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање 
потребно је обезбиједити природну или вјештачку вентила-
цију свих просторија.

Члан 7.
(1) Апартман, кућа за одмор и соба за изнајмљивање 

морају бити опремљени одговарајућом опремом за гашење 
пожара у складу са прописима којима се регулише заштита 
од пожара.

(2) У апартману, кући за одмор и соби за изнајмљива-
ње морају се налазити упутства, у писаној форми, за случај 
настанка пожара и контејнери и корпе за отпатке од ватро-
отпорног материјала.

Члан 8.
У апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање 

обавезно је спровођење мјера дезинфекције, дезинсекције 
и дератизације, у складу са посебним прописима из обла-
сти заштите становништва од заразних болести.

Члан 9.
(1) У апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање 

мора бити осигуран одговарајући начин гријања простори-
ја са најмањом просјечном температуром од 18 ºC.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, апартман, кућа за 
одмор и соба за изнајмљивање који послују само љети не 
морају имати осигурано гријање просторија у својим објек-
тима.

Члан 10.
(1) Зидови апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљи-

вање морају бити уредно завршно обрађени.
(2) Подови у апартману, кући за одмор и соби за 

изнајмљивање морају бити од материјала који се лако чи-
сти и одржава.

(3) Унутрашња висина у апартману, кући за одмор и 
соби за изнајмљивање мора износити најмање 2,40 m, уко-
лико овим правилником није другачије прописано.

(4) Унутрашња висина у апартману, кући за одмор и 
соби за изнајмљивање с косо изведеним стропом или стро-

пом различитих висина мора просјечно износити најмање 
2,40 m, ако овим правилником није другачије прописано.

(5) Изузетно, у апартману, кући за одмор и соби за 
изнајмљивање изграђеним до дана ступања на снагу овог 
правилника услов о унутрашњој висини објекта не подра-
зумијева поштовање услова у складу са ст. 3. и 4. овог чла-
на ако је осигурано несметано и сигурно кретање госта и 
пружалаца услуга.

Члан 11.
(1) Апартман, кућа за одмор и соба за изнајмљивање 

могу имати сопствено или заједничко купатило, осим ако 
овим правилником није другачије прописано.

(2) Сопствено или заједничко купатило је купатило које 
се налази под заједничким кровом са апартманом, кућом за 
одмор и собом за изнајмљивање.

(3) Изузетно од одредбе из става 2. овог члана, уко-
лико је купатило ван апартмана, куће за одмор и собе за 
изнајмљивање, приступ купатилу мора бити уређен, ноћу 
освијетљен и заштићен од падавина.

(4) Сопственим купатилом апартмана или собе за 
изнајмљивање, према одредбама овог правилника, сма-
тра се одвојени простор у који има приступ гост корисник 
апартмана или собе за изнајмљивање, а у који се улази из 
претпростора или из апартмана, односно собе за изнајмљи-
вање.

(5) Соба за изнајмљивање која нема сопствено купатило 
мора имати по једно заједничко купатило на свака четири 
госта.

(6) Површина купатила (сопствених или заједничких) у 
складу са ст. 1. и 2. овог члана износи најмање 3 m².

(7) Купатило (сопствено или заједничко) у складу са ст. 
1. и 2. овог члана мора имати каду или полукаду или туш-
каду, умиваоник, високу WC шољу (шољу са сједиштем и 
испирањем текућом водом), полицу или сличну површину 
за одлагање тоалетног прибора, вјешалицу за одлагање 
одјеће и огледало.

(8) У купатилу у складу са ставом 7. овог члана када је 
дужине најмање 1,70 m.

(9) У купатилу у складу са ставом 7. овог члана када 
која је дужине мање од 1,70 m сматра се полукадом.

(10) Прозори у купатилу у складу са ставом 7. овог чла-
на морају бити од непрозирног стакла, односно са могућно-
шћу заштите од погледа извана.

Члан 12.
(1) Апартман, кућа за одмор и соба за изнајмљивање 

у којима се госту, поред услуга смјештаја, пружају услуге 
исхране и пића које подразумијевају доручак морају имати 
садржаје за припрему и конзумирање доручка, у складу са 
овим правилником.

(2) Садржаји из става 1. овог члана су: просторија 
или простор за припрему доручка, просторија или про-
стор за услуживање у затвореном простору (у даљем тек-
сту: трпезарија) или на отвореном простору, као што је 
наткривена или ненаткривена тераса, за објекте у којима 
се послује у љетном периоду, те простор за чување на-
мирница и пића.

(3) Пружалац услуга може на отвореном простору или 
у просторији, односно затвореном простору, ван апартмана, 
куће за одмор и собе за изнајмљивање припремати храну на 
традиционалан начин уз употребу ражња, роштиља, котла 
и слично.

Члан 13.
(1) Доручак, у складу са чланом 12. овог правилника, 

госту се послужује у трпезарији.
(2) Трпезарија мора имати довољан број столова и сто-

лица у зависности од капацитета апартмана, куће за одмор 
и собе за изнајмљивање, а уколико се у истој просторији 
обавља и припремање доручка, трпезарија мора бити опре-
мљена одговарајућим уређајима за припрему доручка.



10.7.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 62 33
(3) Простор за услуживање на отвореном је дио баште 

или терасе, у складу са чланом 12. овог правилника, у којем 
се услужује гост, а у једном дијелу тог простора гост може 
видјети или имати увид у припрему хране, те у том случају 
простор мора бити опремљен одговарајућим уређајима за 
припрему хране и другом одговарајућом опремом као што 
су баштенске столице, столови, сунцобрани и слично.

(4) Опрема и прибор за услуживање, када нису у упо-
треби, морају бити заштићени од прашине.

Члан 14.
(1) Просторија или простор за припрему доручка мора 

имати одговарајуће термичке и расхладне уређаје, радну 
површину за чишћење и обраду намирница, те дводијелни 
судопер за прање суђа са текућом топлом и хладном водом.

(2) Ако у просторији, односно у простору за припрему 
доручка постоји машина за прање суђа, ту се може налази-
ти и једнодијелни судопер.

(3) Зидови у простору или просторији за припремање 
јела и пића морају бити обложени у висини 1,60 m од пода 
зидним керамичким плочицама или другим водонепропу-
сним материјалима који се лако чисте и одржавају.

(4) Подови у простору или просторији морају бити 
обложени неклизајућим и водонепропусним материјалом 
који се лако чисти и одржава.

Члан 15.
(1) Простор за чување намирница и пића или остава 

мора бити опремљен одговарајућим ормарима са претин-
цима или полицама за смјештај намирница и пића, те мора 
бити опремљен одговарајућим расхладним уређајима и 
одговарајућег капацитета ради одвојеног чувања намирни-
ца различитог поријекла, уколико се у остави чувају лако 
кварљиве намирнице и пића.

(2) Прозори просторије за чување намирница и пића 
морају бити заштићени од могућности уласка инсеката.

Члан 16.
(1) Апартман је објекат у којем се госту пружају услуге 

смјештаја, прилагођен и опремљен тако да гост може сам 
припремати и конзумирати храну.

(2) Апартман се састоји од функционално повезаних 
просторија за дневни боравак, спавање, просторије, од-
носно простора за припремање јела, трпезарије и купатила.

(3) Апартман се може организовати као:
1) посебан смјештајни објекат, са посебним улазом за 

госте, и
2) два или више апартмана у једном објекту.
(4) Апартман се може организовати и као студио апарт-

ман, у којем се гостима пружају услуге смјештаја, опре-
мљен тако да гост у једној просторији може боравити, спа-
вати, те сам припремати и конзумирати храну.

(5) Изузетно од става 4. овог члана, студио апартманом 
сматра се и апартман чија је укупна површина мања од ми-
нималне површине апартмана утврђене овим правилником 
и ако је дио намијењен за спавање у таквом апартману по-
себна просторија.

Члан 17.
(1) Апартман у којем се госту пружају услуге смјештаја 

мора испуњавати сљедеће минималне услове:
1) зидови уредно окречени или обложени тапетама, дрве-

том или сличним материјалом и уредно завршно обрађени,
2) површина пода апартмана је најмање 30 m²,
3) површина пода студио апартмана је најмање 20 m²,
4) кревет у апартману има димензије најмање 90 cm • 

190 cm за једну особу, односно кревет има димензије нај-
мање 140 cm • 190 cm за двије особе,

5) има најмање по један прозор у свакој одвојеној про-
сторији у оквиру апартмана, осим купатила, и да је довољ-
но освијетљен и прозрачан,

6) има ноћни ормарић или одговарајућу полицу уз кре-
вет, корпу за отпатке, ормар за вјешање одјеће и вјешалице 
у простору за спавање,

7) има простор за припрему јела и трпезарију у скла-
ду са овим правилником уколико угоститељ пружа услуге 
исхране и пића,

8) у простору за дневни боравак налази се гарнитура 
за сједење прилагођена капацитету апартмана (фотеља, 
двосјед или тросјед на расклапање),

9) има истакнут цјеновник услуга апартмана и осталих 
услуга на језику једног од конститутивних народа БиХ и 
превод цјеновника на енглеском језику,

10) на видном мјесту истакнут кућни ред.
(2) У простору за дневни боравак апартмана могу се на-

лазити два додатна кревета уколико није могуће обезбије-
дити додатне кревете у просторији за спавање.

Члан 18.
(1) Кућа за одмор је објекат у којем се госту пружају 

услуге смјештаја, уз коришћење окућнице, опремљен тако 
да гост може сам припремати и конзумирати храну.

(2) Кућа за одмор је грађевински и функционално са-
мосталан објекат са окућницом и, по правилу, изнајмљује 
се у цјелини.

Члан 19.
(1) Кућа за одмор у којој се госту пружају услуге 

смјештаја и исхране мора испуњавати сљедеће минималне 
услове:

1) зидови уредно окречени или обложени тапета-
ма, дрветом или сличним материјалом и уредно завршно 
обрађени,

2) површина пода је најмање 33 m²,
3) кревет има димензије најмање 90 cm • 190 cm за једну 

особу, односно кревет има димензије најмање 140 cm • 190 
cm за двије особе,

4) има најмање по један прозор у свакој одвојеној про-
сторији у оквиру куће за одмор, осим купатила, и да је до-
вољно освијетљена и прозрачна,

5) има ноћни ормарић или одговарајућу полицу уз кре-
вет, корпу за отпатке, ормар за вјешање одјеће, вјешалицу у 
простору за спавање,

6) има простор за припрему јела и трпезарију у скла-
ду са овим правилником, уколико угоститељ пружа услуге 
исхране и пића,

7) у простору за дневни боравак налази се гарнитура 
за сједење прилагођена капацитету куће за одмор (фотеља, 
двосјед или тросјед на расклапање),

8) има истакнут цјеновник услуга куће за одмор и пре-
вод цјеновника на енглеском језику,

9) на видном мјесту истакнут кућни ред,
10) има обезбијеђено најмање једно купатило на осам 

особа.
(2) У простору за дневни боравак куће за одмор могу 

се налазити два додатна кревета уколико није могуће обе-
збиједити додатне кревете у просторији за спавање.

Члан 20.
(1) Соба за изнајмљивање је објекат у којем се госту 

пружају услуге смјештаја.
(2) Соба за изнајмљивање у којој се госту пружају услу-

ге смјештаја мора испуњавати сљедеће минималне услове:
1) зидови уредно окречени или обложени тапета-

ма, дрветом или сличним материјалом и уредно завршно 
обрађени,

2) има најмање један прозор, да је довољно освијетљена 
и прозрачна,

3) површина собе је најмање 8 m² за једнокреветну, а 
за двокреветну собу је 11 m², док се за вишекреветну собу 
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површини пода двокреветне собе додаје 4 m² по сваком до-
датном кревету,

4) има кревет димензије најмање 90 cm • 190 cm за једну 
особу, односно кревет димензије најмање 140 cm • 190 cm 
за двије особе,

5) има ноћни ормарић или одговарајућу полицу уз кре-
вет, ормар за вјешање одјеће, вјешалице, корпу за отпатке,

6) има истакнут цјеновник услуга собе за изнајмљива-
ње на језику једног од конститутивних народа БиХ и пре-
вод цјеновника на енглеском језику,

7) на видном мјесту истакнут кућни ред.
(3) Изузетно, уколико је површина једнокреветне, дво-

креветне или вишекреветне собе већа од површине про-
писане у ставу 1. овог члана, на захтјев госта потребно је 
обезбиједити додатни кревет.

(4) Додатни кревет из става 2. овог члана је кревет који 
није стално у функцији у соби, а намјешта се на захтјев 
госта.

(5) Додатни кревет се не изражава у капацитету објекта 
и уз њега се не морају налазити обавезни прописани еле-
менти као што су ноћни ормарић, односно полица уз кревет.

Члан 21.
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе 

одредбе Правилника о условима за пружање услуга у 
апартманима, собама за изнајмљивање и кућама за одмор 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 85/10), осим 
одредаба чл. 27. до 34. тог правилника које се односе на ка-
тегоризацију апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљи-
вање.

Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14.07-020-1303/18
2. јула 2018. године Министар,
Бањалука Др Предраг Глухаковић, с.р.
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На основу члана 48. став 5. Закона о средњем образова-

њу и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 41/18) и члана 82 став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар 
просвјете и културе, 15. јуна 2018. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗA ШКОЛСКУ 

2018/2019. ГОДИНУ

Члан 1.
Овим правилником прописује се вријеме остваривања 

васпитно-образовног рада у средњим школама (у даљем 
тексту: школа), као и вријеме и трајање школског распуста 
за ученике у школској 2018/2019. години.

Члан 2.
(1) Школска 2018/2019. година почиње 1. септембра 

2018. године и траје до 31. августа 2019. године.
(2) Настава у првом полугодишту почиње у понедјељак, 

3. септембра 2018. године, а завршава се у петак, 28. децем-
бра 2018. године.

(3) Настава у другом полугодишту почиње у понедјељак 
21. јануара 2019. године. 

(4) Настава у другом полугодишту завршава се:
1) за ученике IV разреда гимназија и вјерских школа у 

петак, 17. маја 2019. године,
2) за ученике I, II и III разреда гимназија и вјерских 

школа у петак, 14. јуна 2019. године,

3) за ученике III разреда трогодишњег и IV разре-
да четворогодишњег образовања у средњим стручним и 
техничким школама настава се завршава у петак, 17. маја 
2019. године, 

4) за ученике I и II разреда трогодишњег и I, II и III 
разреда четворогодишњег образовања у средњим стручним 
и техничким школама настава се завршава у петак, 14. јуна 
2019. године,

5) за ученике IV разреда умјетничких школа настава се 
завршава у петак, 24. маја 2019. године и

6) за ученике I, II и III разреда умјетничких школа на-
става се завршава у петак, 7. јуна 2019. године.

(5) Пројекат седмица у средњим стручним и техничким 
школама реализује се у складу са наставним планом и про-
грамом.

(6) Током наставне године школе треба да реализују 
све активности у складу са законом, годишњим програмом 
рада школе и наставним планом и програмом.

Члан 3.
(1) У току школске године ученици имају зимски, 

прољећни и љетни распуст. 
(2) Зимски распуст почиње у понедјељак, 31. децембра 

2018. године, а завршава се у петак, 18. јануара 2019. го-
дине.

(3) Прољећни распуст траје од понедјељка, 22. априла 
до петка, 26. априла 2019. године.

(4) Љетни распуст траје од завршетка наставе у школ-
ској 2018/2019. години до почетка наставе у школској 
2019/2020. години. 

Члан 4.
(1) Школа доноси школски календар васпитно-образов-

ног рада (у даљем тексту: школски календар), којим сe де-
таљно одређује распоред организовања рада школе:

1) настава,
2) ваннаставне активности и 
3) друге активности, у складу са наставним планом и 

програмом, годишњим програмом рада школе и законом.
(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 на-
ставни план и програм у складу са законом.

(3) Уколико има оправданих разлога за одступање од 
одредаба прописаних овим правилником, школа је дужна 
да претходно затражи сагласност Министарства просвјете 
и културе у складу са законом.

Члан 5.
Дан за организовање школске славе има карактер рад-

ног ненаставног дана и школа га утврђује школским кален-
даром.

Члан 6.
Директор школе у складу са законом и овим правил-

ником прати реализацију школског календара и усклађује 
вријеме за реализацију наставног плана и програма.

Члан 7.
Табеларни преглед школског календара за школску 

2018/2019. годину налази се у Прилогу овог правилника, 
који чини његов саставни дио.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.042/020-1811/18
15. јуна 2018. године Министар,
Бањалука Др Дане Малешевић, с.р.




