На основу члана 94. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017), члана
71. Статута Факултета, Закона о државним и другим празницима Републике Србије (Сл.
гласник РС 43/01, 101/07, 92/11), в.д. декан Факултета за дипломатију и безбедност у
Београду, дана 08.09.2021. године донео
ОДЛУКУ
о организовању наставе у школској 2021/2022. године

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ
1. Зимски семестар школске 2021/22. године на Факултету за дипломатију и безбедност у
Београду почиње у понедељак, 4. октобра 2021. године, а завршава се у петак, 14. јануара
2022. године.
2. Нерадни дани у току зимског семестра, на основу Закона о државним и верским
празницима су:
•

11. и 12. новембар 2021. (четвртак и петак), Дан примирја у Првом светском рату.

•

од 31. децембра 2021. до 9. јануара 2022. године (први радни дан је понедељак, 10.
јануар 2022. године) Нова година и Божић – Новогодишњи и божићни празници.
4. У време новогодишњих и божићних празника неће се одржавати настава на Факултету,
нити ће радити службе Факултета.

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ
1. Настава у летњем семестру школске 2021/22. године на Факултету за дипломатију и
безбедност у Београду почиње у понедељак, 21. фебруара 2021. године, а завршава се
у уторак, 31. маја 2021. године.
2. Нерадни дани у току летњег семестра, на основу Закона о државним и верским
празницима, су:
•

15. и 16. фебруар 2022. године (уторак и среда) Сретење – Дан државности Србије,

•

22, 23, 24. и 25. април 2022. године (петак, субота, недеља и понедељак) – Велики петак,
Ускрс – Ускршњи празници,

•

1, 2. и 3. мај 2022. године (недеља, понедељак и уторак) – Празник рада – првомајски
празници.
3. У време ускршњих и првомајских празника и Дана државности неће се одржавати настава
на Факултету, нити ће радити службе Факултета.

ИСПИТНИ РОКОВИ НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ
2021/22. ГОДИНИ
•

Јануарски: од 17. јануара до 11. фебруара 2022. године

•

Априлски: од 18. априла до 29. априла 2022. године

•

Јунски: од 30. маја до 30. јуна 2022. године

•

Септембарски: од 29. августа до 9. септембра 2022. године

•

Октобарски I: од 12. септембра до 23. септембра 2022. године

•

Октобарски II: од 26. септембра до 7. октобра 2022. године

У Београду, 08.09.2021. год.
в.д. декан
Михајло Манић

