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ни гласник Републике Српске”, бр. 47/12 и 65/15) члан 4. 
мијења се и гласи: 

“(1) Право првенства за додјелу у закуп пољопри-
вредног земљишта у својини Републике имају привредна 
друштва, предузетници и физичка лица, који су поднијели 
захтјев за обнову претходног уговора о закупу, али тај уго-
вор нису могли да обнове јер нису били у могућности да 
користе цјелокупну површину пољопривредног земљишта 
које је било предмет уговора о закупу. 

(2) Уколико нема лица наведених у ставу 1. овог чла-
на, право првенства за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике имају привредна друштва, 
предузетници и физичка лица који немају закључен уговор 
о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у 
својини Републике.

(3) Понуда понуђача који немају закључен уговор о конце-
сији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Ре-
публике може се узети у разматрање ако за то пољопривредно 
земљиште које се даје у закуп није поднесена понуда лица која 
имају право првенства у складу са ставом 1. овог члана.

(4) Ако за пољопривредно земљиште које се даје у закуп 
није поднесена понуда лица која имају право првенства у 
складу са ст. 1. и 2. овог члана, може се узети у разматрање 
понуда понуђача који има закључен уговор о концесији за ко-
ришћење пољопривредног земљишта у својини Републике.”.

Члан 2. 
Послије члана 49. додаје се нова глава: “Vа – ОБ-

НОВА УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” и нови 
чл.: 49а, 49б, 49в. и 49г, који гласе: 

“Члан 49а.
(1) Уговор о закупу пољопривредног земљишта у своји-

ни Републике може се обновити за исти период уколико за-
купопримац испуњава обавезе из уговора и жели да наста-
ви рад на пољопривредном земљишту које је добио у закуп. 

(2) Захтјев за обнову уговора о закупу подноси се на-
длежном органу јединице локалне самоуправе на чијој те-
риторији се налази пољопривредно земљиште, најкасније 
30 дана прије истека периода на који је уговор закључен. 

Члан 49б.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта може се 

обновити под условом да је закупопримац:
а) уредно плаћао закупнину,
б) достављао извјештаје о коришћењу пољопривредног 

земљишта и 
ц) користио цјелокупну површину пољопривредног зе-

мљишта које је било предмет уговора о закупу.
Члан 49в.

(1) Провјеру испуњености услова из члана 49б. овог 
правилника врши Комисија за утврђивање испуњености 
услова за обнову уговора о закупу (у даљем тексту: Коми-
сија за обнову уговора), коју формира градоначелник града, 
односно начелник општине на чијој територији се налази 
пољопривредно земљиште које је предмет уговора о закупу. 

(2) Комисија за обнову уговора се састоји од три чла-
на, од којих су два члана представници јединице локалне 
самоуправе на чијој се територији налази пољопривредно 
земљиште које је предмет уговора о закупу, а један члан је 
представник Министарства.

Члан 49г.
(1) Након разматрања запримљених захтјева, Комисија 

за обнову уговора утврђује испуњеност услова за обнову 
уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Ре-
публике за сваког закупопримца и о томе сачињава запи-
сник са приједлогом новог уговора о закупу пољопривред-
ног земљишта. 

(2) Записник Комисије за обнову уговора са приједло-
гом новог уговора о закупу надлежни орган јединице ло-
калне самоуправе доставља Министарству на сагласност.

(3) Након добијања сагласности Министарства, гра-
доначелник града, односно начелник општине и закупо-
примац закључиће нови уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике под истим условима као у 
претходном уговору.”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-052-4093/16 
1. јуна 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 35. став 8. Закона о средњем образова-

њу и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), министар 
просвјете и културе, 4. априла 2016. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗA ШКОЛСКУ 2016/2017. 

ГОДИНУ

Члан 1.
Овим правилником утврђује се вријеме остваривања 

васпитно-образовног рада у средњим школама (у даљем 
тексту: школа), као и вријеме и трајање школског распуста 
за ученике у школској 2016/2017. години.

Члан 2.
(1) Школска година почиње 1. септембра 2016. године, 

и траје до 31. августа 2017. године.
(2) Настава у првом полугодишту почиње у четвртак, 1. 

септембра 2016. године, а завршава се у петак, 30. децем-
бра 2016. године.

(3) Настава у другом полугодишту почиње у поне-
дјељак, 23. јануара 2017. године.

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

четвртак, 18. маја 2017. године,
2) за ученике I, II и III разреда гимназије и вјерских 

школа у сриједу, 14. јуна 2017. године,
3) за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда 

четворогодишњег образовања у средњим стручним и те-
хничким школама настава се завршава у четвртак, 18. маја 
2017. године,

4) за ученике I и II разреда трогодишњег и I, II и III ра-
зреда четворогодишњег образовања у средњим стручним и 
техничким школама настава се завршава у сриједу, 14. јуна 
2017. године,

5) за ученике IV разреда умјетничких школа настава се 
завршава у четвртак, 25. маја 2017. године и

6) за ученике I, II и III разреда умјетничких школа на-
става се завршава у сриједу, 7. јуна 2017. 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 су дужне 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, про-

љећни и љетни распуст.
(2) Зимски распуст почиње у понедјељак, 2. јануара 

2017. године, а завршава се у петак, 20. јануара 2017. године.
(3) Прољећни распуст траје од понедјељка, 10. априла, 

до петка, 14. априла 2017. године.
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(4) Љетни распуст траје од завршетка наставе у школ-
ској 2016/2017. години до почетка наставе у школској 
2017/2018. години.

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

вног 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.
(1) Школа може, у складу са својим годишњим програмом 

рада школе и наставним планом и програмом, организовати 
излете, екскурзије и посјете као ваннаставне активности.

(2) За облике ваннаставних активности школа треба да 
сачини посебан програм који ће као прилог бити у склопу 
годишњег програма рада школе.

(3) Дан за организовање школске славе има карактер 
радног ненаставног дана и школа га утврђује школским ка-
лендаром.

Члан 6.
Директор школе одговоран је за:
1) праћење реализације школског календара и
2) усклађивање времена за реализацију наставног пла-

на и програма.

Члан 7.
Табеларни преглед школског календара за школску 

2016/2017. 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: 07.042/020-918/16
4. априла 2016. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.
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