
ТЕРМИНСКИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
 

План садржи  наставне дисциплине по семестрима, са укупним бројем часова на 

свим студијским програмима. 

 

Студијски програми – основне струковне студије: 

 

- студијски програм Технологија хране и гастрономија, 

- студијски програм Заштита животне и радне средине, 

- студијски програм Информационе технологије, 

- студијски програм Примењена економија и предузетништво, 

- студијски програм Менаџмент у туризму и угоститељству, 

- студијски програм Дизајн са два модула: Дизајн индустријске и уникатне керамике 

и Дизајн и обрада камена.  

 Студијски програми – специјалситичке струковне студије: 

-студијски програм Инжењерство заштите животне средине са два модула: 

Управљање отпадом и Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије. 

 Студијски програми – мастер струковне студије: 

- студијски програм - Инжењерство заштите животне средине.                         

План рада у настави за школску 2018/2019. годину - термински план рада, детаљно 

разрађен почетак и крај школске године, семестра, испитних рокова и распуста за 

припремање испита. 

 

а) I, III и V семестар 

 

- Почетак наставе 01. октобар 2018. године (понедељак), 

- Крај наставе 18. јануар 2019. године (петак), 

- Овера зимског семестра 21.,22., и 23. јануар 2019. године (понедељак, уторак, среда). 

 

Термини радних субота у зимском семестру: 13. и 20. октобар, 10. и 24. новембар, 15. 

децембар 2018. године. 

 

Распоредом часова, као и до сада, биђе предвиђено време за надокнаду часова. 

 

б) Испити се полажу према утврђеном распореду: 

 - новембар ( полажу се испити само из летњег семестра) 05.-16.11.2018. године. 

 

    - Јануарски рок: од 28. јануара до 14. фебруара 2019. године 

 

в)  II, IV и VI семестар  

 

- Почетак наставе 18. фебруара 2019. године (понедељак). 

- Крај наставе 07. јуна 2019. године (петак). 

- Овера летњег семестра 10.,11., и 12. јун 2019.  године (понедељак, уторак, среда). 

 

 Реализује се у 15 недеља. 



 

г) Априлски испитни рок (полажу се испити само из зимског семестра) почиње 01.04. до 

12.04.2019. године. 

д) Јунски испитни рок  (полажу се сви испити) почиње од 17.06.2019. године и траје до 

12.07.2019. године. 

ђ) Септембарски испитни рок (полажу се сви испити) почиње 26.08.2019.године и траје до 

13.09.2019. године.  

ж) Октобарски испитни рок почиње од 16.09.2019. године и траје до 30.09.2019. године. 

з) Дан Школе и активности у вези са њим је 28. јун 2019. године (петак). 

 

 

 

НЕРАДНИ ДАНИ ЗБОГ ПРАЗНИКА 

 

1) 11. новембар - дан примирја у Првом светском рату (недеља), не ради се 12.11.2018. 

године - понедељак 

2) 1., 2. јануар - Нова година (уторак и среда), 

3) 7. јануар - Божић (понедељак), 

4) 15. и 16. фебруар - Дан државности Републике Србије (петак и субота) 

5) Велики петак, до другог дана Ускрса (од 26.04. до 30.04. 2019. године – петак до уторка) 

6) 1., 2. мај - Празник рада (среда и четвртак). 

 


