
  

 

 

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2021 / 2022.год. 
 
СЕПТЕМБАР 2021. 

1. Први септембарски испитни рок 30.08 – 03.09.2021. 
2. Пријава испита за Други септембарски испитни рок 06.09 – 07.09.2021. 
3. Други септембарски испитни рок 13.09 – 17.09.2021. 
4. Пријем документације за упис преносом ЕСПБ са других вш. установа 13.09 – 16.09.2021. 
5. Достављање индекса за рангирање (друга и трећа година)  17.09.2021. 
6. Рангирање студената друге и треће године 20.09 – 21.09.2021. 
7. Упис друге и треће године - по накнадно утврђеној динамици 23.09 – 24.092021. 
8. Пријем молби за признавање испита са других високошколских установа 22.09 – 24.09.2021. 
9. Решавање молби за признавање испита са других вш. установа 23.09 – 24.09.2021. 

                Реализација конкурса и пријемног испита за упис на мастер студије 
10. - по накнадно утврђеној динамици   

               Упис студената на прву годину мастер студија 
11. - по накнадно утврђеној динамици   

12. Почетак зимског семестра школске 2021/2022. – основне студије  27.09.2021. 
13. Збор бруцоша – основне студије  27.09.2021. 
14. Почетак зимског семестра школске 2021/2022. – мастер студије   27.09.2021. 

 
ОКТОБАР 2021. 

1. Реализација конкурса и пријемног испита за Други упис на мастер студије 
- по накнадно утврђеној динамици   

 
НОВЕМБАР 2021. 

1. Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декорације        09.11 – 14.11.2021. 
2. Дан примирја у Првом светском рату / нерадни дан - четвртак /  11.11.2021. 

 
ДЕЦЕМБАР 2021. 

1. Дан школе – слави се радно  04.12.2021. 
2. Додела диплома – По накнадно утврђеном термину   
3. Пријављивање испита за јануарско-фебруарски испитни рок - основне         20.12– 22.12.2021. 
4. Пријављивање испита за јануарско-фебруарски испитни рок - мастер  23.12.2021. 

 
ЈАНУАР 2022. 

1. Новогодишњи и божићни празници / нерадни дани / 01.01.2022– 07.01.2022. 
2. Зимски распуст 10.01– 14.01.2022. 
3. Наставна недеља 17.01– 21.02.2022. 
4. Крај зимског семестра  21.01.2022. 
5. Упис летњег семестра – основне и мастер студије 20.01– 21.01.2022. 
6. Јануарски - фебруарски испитни рок – за све нивое студија – ненаставни дани 24.01– 04.02.2022. 

 
ФЕБРУАР 2022. 

1. Почетак летњег семестра школске 2021/2022. године  08.02.2022. 
2. Дан државности / нерадни дани – уторак и среда/ 15.02 – 16.02.2022. 

 
МАРТ 2022. 

1. Пријављивање испита за априлски испитни рок - основне студије 21.03 – 23.03.2022. 
2. Пријављивање испита за априлски испитни рок - мастер студије  24.03.2022. 
 

АПРИЛ 2022. 
1. Дан студената / понедељак – слави се радно  04.04.2022. 
2. Априлски испитни рок - наставни дани  04.04 – 21.04.2022. 
3. Отворена врата  09.04.2022. 
4. Информативни курс 1 / предлог /  16.04 – 17.04.2022. 
5. Велики петак / нерадни дан  22.04.2022. 
6. Васкрсни понeдељак / нерадни дан  03.05.2022. 
7. Пролећни распуст – нерадни дани 22.04 – 03.05.2022. 



    

 

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2021 / 2022.год. 
 
МАЈ 2022. 

1. Државни празник рада / недеља и понедељак – не ради се понедељак и уторак / 01.05 – 03.05.2022. 
2. Пријава испита за јунски испитни рок – основне студије 09.05 – 11.05.2022. 
3. Пријава испита за јунски испитни рок – мастер студије  12.05.2022. 
4. Информативни курс 2 / предлог / 14.05 – 15.05.2022. 
5. Овера летњег семестра – за све нивое студија 26.05 – 27.05.2022. 
6. Крај летњег семестра  27.05.2022. 

 
ЈУН 2022. 

1. Јунски испитни рок – основне и мастер студије 01.06 – 11.06.2022. 
2. Постављање школске изложбе - предлог 13.06 – 14.06.2022. 
3. Отварање школске изложбе - предлог  15.06.2022. 
4. Пријем пријава за полагање пријемног испита према одредбама заједничког 

конкурса за 2021/2022  
– по накнадно утврђеној динамици (предлог 20.06  – 24.06.2022.) 

  

5. Скидање школске изложбе - по накнадно утврђеној динамици   
6. Пријемни испит према одредбaма заједничког конкурса за 2022/2023  

- по накнадно утврђеној динамици (предлог 23.06 – 26.06.2022.)     

7. Пријава испита за Септембарски испитни рок 27.06 – 29.06.2022. 
 
ЈУЛ 2022. 

1. Упис кандидата према одредбaма заједничког конкурса за 
2020/2021 - по накнадно утврђеној динамици (предлог 12.07 – 14.07.2022.)   

2. Колективни годишњи одмор 18.07 – 26.08.2022. 

АВГУСТ 2022. 
1.   Почетак рада установе  29.08.2022. 

 
СЕПТЕМБАР 2022. 

1. Септембарски испитни рок 30.08 – 02.09.2022. 
2. Пријава испита за Октобарски испитни рок 05.09 – 06.09.2022. 
3. Октобарски испитни рок 12.09 – 04.10.2022. 
4. Пријем документације за упис преносом ЕСПБ са других вш. установа 13.09 – 16.09.2022. 
5. Достављање индекса за рангирање (друга и трећа година)  19.09.2022. 
6. Рангирање студената друге и треће године 20.09 – 21.09.2022. 
7. Упис друге и треће године - по накнадно утврђеној динамици 22.09 –  23.092022. 
8. Пријем молби за признавање испита са других високошколских установа 20.09 – 21.09.2022. 
9. Решавање молби за признавање испита са других вш. установа 22.09 – 23.09.2022. 
10. Реализација конкурса и пријемног испита за упис на мастер студије 

- по накнадно утврђеној динамици   

11. Упис студената на прву годину мастер студија 
- по накнадно утврђеној динамици   

 
ОКТОБАР 2022.   

1. Почетак зимског семестра школске 2022 / 2023. – сви нивои студија - по 
накнадно утврђеној динамици   

2. Збор бруцоша – основне студије 
- по накнадно утврђеној динамици   

 


