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HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 

 
PRAVILNIK 

o izmjenama Pravilnika o polaganju mature i 
završnog ispita 

 
Članak 1. 

 
 U Pravilniku o polaganju mature i završnog 
ispita ("Narodne novine Hercegbosanske župani-
je", broj: 7/05) u članku 4., stavku 1. točka a) se 
mijenja i glasi: 
 
 "u ljetnom roku, minimalno 21 dan od dana 
završetka redovite nastave". 
 

Članak 2. 
 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoše-
nja, a objavit će se u "Narodnim novinama Her-
cegbosanske županije".  
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Hercegbosanska županija 
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa 
Broj:06-01-38-846/11 
Livno, 20. svibnja 2011. godine 
 
                                                    Ministrica 
                                        Gordana Cikojević v.r. 
 

*** 
 
 Na temelju članka 41. Zakona o srednjem 
školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske župa-
nije", broj 12/04. i 12/08.), ministrica znanosti, 
prosvjete, kulture i športa donosi 
 

PRAVILNIK 
o početku i završetku nastave i trajanju odmo-

ra učenika srednjih škola u školskoj godini 
2011./2012. 

 
Članak 1. 

 
 Ovim Pravilnikom propisuje se početak i zav-
ršetak nastave, trajanje polugodišta i trajanje uče-
ničkih odmora u srednjim školama za školsku go-
dinu 2011.12012. 
 

Članak 2. 
 

 Nastava počinje 5. rujna 2011. godine, a zavr-
šava 15. lipnja 2012. godine. 
 Učenicima završnih razreda nastava završava 
18. svibnja 2012. godine. 

 Nastava se ustrojava u dva polugodišta. 
 Prvo polugodište traje od 5. rujna 2011. godi-
ne do 23. prosinca 2011. godine. 
 Drugo polugodište traje od 16. siječnja 2012. 
godine do 15. lipnja 2012. godine, a učenicima 
završnih razreda do 18. svibnja 2012. godine. 
 

Članak 3. 
 
 Nastava se organizira i izvodi u najmanje 35 
nastavnih tjedana, osim za završne razrede za koje 
se nastava organizira i izvodi u najmanje 32 nas-
tavna tjedna. 
 Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i 
program i broj nastavnih tjedana propisan stav-
kom 1. ovoga članka, nastavna se godina može 
produljiti i nakon 15. lipnja 2012. godine, odnos-
no 18. svibnja 2012. godine za završne razrede, uz 
prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, pro-
svjete, kulture i športa. 
 

Članak 4. 
 
 Zimski odmor učenika počinje 26. prosinca 
2011. godine, a završava 13. siječnja 2012. godi-
ne. 
 
 Proljetni odmor učenika počinje 5. travnja 
2012. godine, a završava 13. travnja 2012. godine. 
Ljetni odmor učenika počinje 18. lipnja 2012. go-
dine, osim za učenike koji polažu razredni, pop-
ravni, završni ispit ili maturu i učenike koji u to 
vrijeme imaju praktičnu nastavu ili stručnu prak-
su, što se utvrduje godišnjim planom i programom 
rada škole.  
 

Članak 5. 
 
 Godišnjim planom i programom rada škole 
utvrđuje se plan i raspored potrebnog broja nas-
tavnih dana potrebnih za provedbu nastavnog pla-
na i programa, te broj, plan i raspored ostalih rad-
nih dana tijekom školske godine potrebnih za dru-
ge odgojno-obrazovne programe škole, za školske 
priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, općine i 
grada, te za izlete, ekskurzije i slično. 
 

Članak 6. 
 
 U posebnim okolnostima koje nije bilo mogu-
će predvidjeti i planirati godišnjim planom i prog-
ramom rada škole, škola može odstupiti od rokova 
utvrđenih ovim Pravilnikom, o čemu odlučuje 
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa 
na zahtjev škole. 


