
ТЕРМИН ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ 

 

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 

 Свечани пријем студената прве године основних академских студија биће одржан 

01.10.2019. године у 11,00 часова 

 Настава на свим  годинaма Oсновних академских студија, почиње  02.10.2019. године, а 

завршава се 17.01.2020. године 

 Прва Колоквијумска недеља биће одржана у периоду од 09.11.2019. до 16.11.2019. 

године 

 Друга Колоквијумска недеља биће одржана у периоду од 21.12.2019. до 28.12.2019. 

године  

 Због обележавања Дана Факултета, 16.12.2019. године, неће бити наставних и 

испитних активности  

 

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 

 Настава, на свим годинама Oсновних академских студија, почиње 18.02.2020. године, а 

завршава се 29.05.2020. године 

 Прва Колоквијумска недеља биће одржана у периоду од 28.03.2020. до 04.04.2020. 

године  

 Друга Колоквијумска недеља биће одржана у периоду од 09.05.2020. до 16.05.2020. 

године 

 

ИСПИТНИ РОКОВИ 

 Јануарски  испитни рок  биће одржан у периоду од 20.01.2020. до 05.02.2020. године 

 Фебруарски испитни рок  биће одржан у периоду од 10.02.2020. до 29.02.2020. године 

 Априлски испитни рок биће одржан у периоду од 08.04.2020. до 30.04.2020. године 

 Јунски испитни рок биће одржан у периоду од 08.06.2020. до 20.06.2020. године 

 Јулски испитни рок  биће одржан у периоду од 24.06.2020. до 11.07.2020. године 

 Августовски испитни рок биће одржан у периоду од 17.08.2020. до 29.08.2020. године 

 Септембарски испитни рок  биће одржан у периоду од 02.09.2020. до 17.09.2020. године 

 Октобарски испитни рок  биће одржан у периоду од 21.09.2020. до 03.10.2020. године 

НАПОМЕНА: У Термин плану нису наведени испитни рокови које могу да користе 

само апсолвенти и поновци IV године 

ПЕРИОДИ КАДА ФАКУЛТЕТ НЕЋЕ РАДИТИ 

 Дaн примирja у Првoм свeтскoм рaту - 11.11.2019. године  

 Новогодишњи и Божићни празници - од 29.12.2019. до 07.01.2020. године 

 Дан државности Републике Србије - од 15.02.2020. до 17.02.2020. године 

 Крсна слава Факултета (Благовести) - 07.04.2020. године 

 Васкршњи празници - од 17.04.2020.  до 20.04.2020. године 

 Првомајски празници - од 01.05. до 03.05.2020. године 

 Летњи распуст (колективни годишњи одмор) - од 13.07.2020.  до 16.08.2020. године 

 

                                                                                                                             Д Е К А Н 

Проф. др Петар Веселиновић 


