
 

ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

   

Пријем студената прве године основних академских студија 

   21. септембра 2020. године у 10 часова 

 

Трајање семестра и наставе по семестрима 

Јесењи семестар - од 21. септембра 2020. до 07. фебруара 2021. године 

Пролећни семестар - од 08. фебруара до 19. септембра 2021. године 

Настава у јесењем семестру- од 21. септембра до 31. децембра 2020. године 

Настава у пролећном семестру - од 08. фебруара до 23. маја 2021. године 

  

Студентски распуст 

Зимски распуст - од 01. јануара до 07. фебруара 2021. године 

Летњи распуст - од 24. маја до 19. септембра 2021. године 

 

Државни и верски празници  

11. новембар 2020. године 

1, 2. и 7. јануар 2021. године 

15. и 16. фебруар 2021. године 

30. април, 1, 2. и 3. мај 2021. године  

  

Овера и упис семестра 

Овера јесењег и упис пролећног семестра- од 28, 29. и 30. децембра 2020. године 

Овера пролећног семестра- од 19, 20. и 21. маја 2021. године 

   

Испитни рокови и пријава испита 

 

(за студенте основних, мастер и докторских академских студија,  полазнике 

Програма педагошко-психолошко-методичког образовања наставника, и полазнике 

Програма образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у 

основној школи) 

 

1.Редовни јануарски испитни рок – од 11. јануара до 07. фебруара 2021. године 

 Пријава испита - од 21. до 25. децембра 2020. године 

 

2.Ванредни фебруарски испитни рок-од 08. до 28. фебруара 2021. године 

 Пријава испита- од 01.до 05.фебруара 2021. године 

 

3.Ванредни мартовски испитни рок-од 08. до 31. марта 2021. године 

  Пријава испита- од 01.до 05. марта 2021. године 

 

4.Редовни априлски испитни рок - од 01. до 29. априла 2021. године 

 Пријава испита - од 22. до 26. марта 2021. године 

 

5.Редовни јунски испитни рок - од 01. до 30. јуна 2021. године 

Пријава испита - од 17. до 21. маја 2021. године 

 

 

6.Ванредни јулски испитни рок- од 01. до 18. јула 2021. године 



 Пријава испита-од 21.до 25. јуна 2021. године 

 

7.Редовни септембарски  испитни рок - од 01. до 17. септембра 2021. године 

Пријава испита- непосредно по окончању испита из одговарајућег наставног 

предмета у ванредном јулском испитном року, а најкасније до 19. јула 2021. године  

 

8. Ванредни септембар 2  испитни рок- од 20. септембра до 07. октобра 2021. године 

 Пријава испита- непосредно по окончању испита из одговарајућег наставног 

предмета у редовном септембарском испитном року, а најкасније до 17.септембра 

2021. године 

 

Студент има право да полаже све испите из наставних предмета свих 

година студија (испуњеним предиспитним обавезама) и у ванредним испитним 

роковима у току школске године.     

 

9.Студент на основним, мастер и докторским академским студија након истека 

редовног трајања студија (апсолвент), полазник на Програму педагошко-

психолошко-методичког образовања наставника,и полазник на Програму 

образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у 

основној школи, има право да полаже испите и у ванредном новембарском, 

децембарском и мајском испитном року школске 2020/2021. године. 

 Пријава испита - од 20 до 25. у месецу који претходи ванредном 

апсолвентском испитном року.  

  

Упис наредне 2021/2022. школске године- до 08. октобра 2021. године. 

 

 

 Пријава одбране завршног рада 

 

1.Ванредни октобарски испитни рок 2020. године - од 01. до 07.10.2020. године 

2.Ванредни новембарски испитни рок 2020. године – од 02. до 06.11.2020. године 

3.Ванредни децембарски испитни рок 2020. године – од 01. до 07.12.2020. године 

4.Редовни јануарски испитни рок 2021. године – од 21. до 25.12.2020. године 

5.Ванредни фебруарски испитни рок 2021. године – од 01. до 05.02.2021. године 

6.Ванредни мартовски испитни рок 2021. године – од 01. до 05.03.2021. године 

7.Редовни априлски испитни рок 2021. године – од 01. до 07.04.2021. године 

8.Ванредни мајски испитни рок 2021. године – од 04. до 07.05.2021. године 

9.Редовни јунски испитни рок 2021. године – од 01. до 07.06.2021. године 

10.Ванредни јулски испитни рок 2021. године – од 21. до 25.06.2021. године 

11.Редовни септембарски испитни рок 2021. године – од 23. до 27.08.2021. године 

12.Ванредни септембар 2 испитни рок 2021. године – од 13. до 15.09.2021. године 

 

   П р а к с а студената – по посебном распореду 

 

Д  Е  К  А  Н 

      Проф. др Виолета Јовановић 

 

 

 

 


