
  

 

АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР ЗА 
ШКОЛСКУ  2014/15. ГОДИНУ 

 

30.09.2014. Свечаност поводом почетка школске године 

01.10.2014. године - Почетак школске године. 

Школска година организована је у два семестра: зимски и летњи семестар. У сваком семестру, по правилу, 

предвиђено је 15 недеља наставе, а у укупном трајању од 30 недеља у академској години.   

Настава се одвија у облику предавања и вежби, а студентима се, у циљу да што квалитетније савладају 

наставну материју појединих предмета,  нуди и могућност учествовања у практичној настави и 

ваннаставним активностима које организују предметни наставници.  

Колоквијуми су предвиђени  у току трајања наставе, а тачан датум одржавања одређују  предметни 

наставници. 

Испитни рокови: У складу са  чланом 90. ставом  7. и 8. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 

бр. 76/2005,100/2007,- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013) број  испитних рокова је 

четири, а последњи испитни рок у академској години се завршава најкасније до 10. октобра. У испитним 

роковима студенти ће моћи да пријављују све испите за које су испунили предиспитне обавезе. 

Испитни рокови за школску 2014/15. ће бити одржани у терминима који ће бити накнадно објављени, а 

планирано је да се одрже у термининима  наведеним у наставку: 

Редовни испитни рокови 
(пријаву испита могу извршити редовни студенти и 

апсолвенти) 

Апсолвентски испитни рокови 
(пријаву испита могу извршити само 

апсолвенти) 

Јануарско-фебруарски испитни рок 
19.01. до 13.02.2015. год. 

Октобарски испитни рок 
13.10. до 24.10.2014. год. 

Априлски испитни рок 
14.04. до 24.04.2015. 

Новембарски испитни рок 
10.11. до 21.11.2014. год. 

Јунски испитни рок 
01.06. до  26.06.2015. год. 

Децембарски  испитни рок 
08.12.  до  19.12.2014. год. 

Септембарски испитни рок 
31.08. до 15.09.2015. год. 

Мартовски  испитни рок 
09.03. до 20.03.2015. год. 

 
Октобарски испитни рок (само редовни) 

21.09. до 09.10.2015. 
Мајски испитни рок   

04.05. до 15.05.2015. год. 

 Јулски испитни рок  
01.07. до 10.07.2015. год. 



Напомена: На крају зимског семестра студенти су у обавези да овере 
семестар и то у периоду који  ће одредити  Студентска служба, а 
обавештење о тачним датумима за оверу биће објављено на сајту 
Факултета и огласној табли. 

 

 

 

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 

 

01.10.2014. год. - Почетак наставе (предавања за све предмете). 

13.10. - 24.10.2014. – Октобарски апсолвентски испитни рок  (пријаву испита могу извршити само  
                    апсолвенти). 
 
11.11.2014. –  Дан примирја у Првом светском рату - нерадни дан  

10.11.2014. до 21.11.2014. - Новембарски апсолвентски испитни рок (пријаву испита могу  извршити само  
       апсолвенти) . 
 
03.11.2014. год. – Почетак вежби. 

08.12.2014. до 19.12.2014. – Децембарски апсолвентски испитни рок (пријаву испита могу извршити само 
   апсолвенти). 

 
26.12.2013. – Последњи дан наставе у зимском семестру. 

Овера семестра 

Од 29.12.2014. до 07.01.2015. - Факултет неће радити због новогодишњих и божићних празника.  

08.01.2015. – Почетак рада.  

19.01.2015. до 13.02.2015. – Јануарско-фебруарски испитни рок (пријаву испита могу  извршити  
        редовни студенти и апсолвенти).  
 
 

 

 

 

 

 

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 

 

18.02.2015. – Почетак наставе  (предавања за све предмете и вежбе двосеместралних предмета) 

15. и 16.02.2015. -  Сретење- Дан државности Србије - нерадни дани  

17.02.2015. - Нерадни дан (сходно одредби члана 3.а Закона о државним и другим празницима у Републици 
Србији, ако један од датума када се празнују државни празници Републике Србије, падне у недељу, не ради 
се првог наредног радног дана). Како се Сретење- Дан државности Србије  празнује се у недељу 15.02.2015. 
и понедељак 16.02.2015.  отуда је нерадан дан 17.02.2014. године.  

02.03.2015. - Почетак вежби за  предмете у летњем семестру 



Напомена: На крају зимског семестра студенти су у обавези да овере 
семестар и то у периоду који  ће одредити  Студентска служба, а 
обавештење о тачним датумима за оверу биће објављено на сајту 
Факултета и огласној табли. 

 

 

 
 
09.03.2015. до 20.03.2015. -  Мартовски апсолвентски испитни рок (пријаву испита могу извршити  
        само апсолвенти). 
 
10.04. - 13.04.2015. -  Ускршњи  празници – нерадни дани. 

14.04. 2015. до 24.04.2015. - Априлски испитни рок (пријаву испита могу извршити редовни студенти и  
         апсолвенти).  
 
01.05.-02.05. 2015. - Државни празник Републике Србије, Празник рада 1. и 2. мај - нерадни дани. 

04.05.2015. до 15.05.2015. год. - Мајски апсолвентски испитни рок (пријаву испита могу извршити  
              само апсолвенти). 
 
22.05. 2015. – Последњи дан наставе у летњем семестру. 

01.06.2015. до  26.06.2015. – Јунски испитни рок (пријаву испита могу извршити редовни студенти и  
         апсолвенти).  
 
01.07.2015. до 10.07.2015. – Јулски апсолвентски испитни рок (пријаву испита могу извршити само 

       апсолвенти). 

31.08. до 15.09.2015. год. – Септембарски испитни рок (пријаву испита могу извршити редовни студенти и  
       апсолвенти). 
 
21.09.2015. до 09.10.2015. – Октобарски испитни рок (пријаву испита могу извршити само редовни  
        студенти). 
 
 

 

 

 

 

 

Академски календар за школску 2014/15. годину усвојен је на седници  

Наставно - научног већа Правног факултета Универзитета Унион у Београду 24.06.2014. године 

 


