
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР  

Почетак наставе: 

 За прву годину основних студија: 1. октобар 2021. 

 За остале године основних студија: 11. октобар 2021. 

 За мастер, специјалистичке и докторске студије 01. новембар 2021. 

 Завршетак наставе: 21. јануар 2021. 

Настава се у зимском семестру неће одржати од 01. јануара до 09. јануара 2022. 

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР  

 Почетак наставе: 21. фебруар 2022. 

 Завршетак наставе: 3. јун 2022. 

ИСПИТНИ РОКОВИ 

 Апсолвентски 1: од 06. децембра до 10. децембра 2021. 

 Јануарски: од 24. јануара до 03. фебруара 2022. 

 Фебруарски: од 07. фебруара до 18. фебруара 2022. 

 Априлски: од 04. априла до 08. априла 2022. 

 Јунски: од 13. јуна до 07. јула 2022. 

 Августовски: од 22. августа до 31. августа 2022. 

 Септембарски: од 05. септембра до 14. септембра 2022. 

 Октобарски: од 21. септембра до 30. септембра 2022. 

ПРАЗНИЦИ (према Закону о државним празницима Републике Србије) 

Нерадни дани су: 

Државни празници: 

 11. новембар - Дан примирја у I светском рату 

 01. и 02. јануар - Нова година (нерадни дан је и 03. јануар 2022., јер је 02. јануар 

недеља) 

 15. и 16. фебруар - Дан државности 

 01. и 02. мај - Празник рада (нерадни дан је и 03. мај 2022., јер је 01. мај недеља) 

Верски празници: 

 07. јануар - први дан Божића према Јулијанском календару 

 Велики петак, Васкрс и Васкршњи понедељак према Јулијанском календару 

(Велики петак 22. април 2022., Васкрс 24. април 2022. и Васкршњи понедељак 25. 

април 2022.) 

Запослени имају право да не раде: 



 Православци на дан крсне славе 

 Kатолици и припадници других хришћанских заједница на први дан Божића и за 

Ускршње празнике (Велики петак, Ускрс и Ускршњи понедељак) према 

одговарајућем календару 

 Припадници исламске заједнице на први дан Рамазанског бајрама и први дан 

Kурбан бајрама 

 Припадници јеврејске заједнице на први дан Јом Kипура 

 


