ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Број: 1487/5
Дана, 19.09.2018. године
Београд
На основу чл. 94. и 96. Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'', број
88/2017 и 27/2018) и члана 22. Статута Високе железничке школе струковних студија
(број 2280/3 од 26.12.2017. године), Наставно-стручно веће Школе на седници од
19.09.2018. године донело је
К А Л Е Н Д А Р
наставе, испита, овере семестра, пријаве испита, распуста и уписа године студија
за школску 2018/2019. годину
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
1. Настава .............................................................
2. Пријава испита за јануарски испитни рок .....
3. Зимски распуст .................................................
4. Јануарски испитни рок ....................................
5. Овера зимског семестра ..................................

01.10.2018.год. – 08.02.2019. год.
01.10.2018. год. – 18.01.2019. год.
08.01.2019. год. – 16.01.2019. год.
21.01.2019. год. – 08.02.2019. год.
21.01.2019. год. – 08.02.2019. год.
11.02.2019. год. – 22.02.2019. год.

II. ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР
1. Настава ...............................................................
2. Пријава испита за априлски испитни рок ......
3. Априлски испитни рок .....................................
4. Пролећни распуст .............................................
5. Настава ..............................................................
6. Пријава испита за јунски испитни рок ...........
7. Јунски испитни рок .........................................
8. Пријава испита за септембарски испитни рок
9. Летњи распуст ..................................................
10. Септембарски испитни рок ..............................
11. Пријава испита за октобарски испитни рок...
12. Октобарски испитни рок ................................
13. Овера године и Упис шк. године - студија .....

11.02.2019. год. – 30.09.2019. год.
11.02.2019. год. – 24.04.2019. год.
18.03.2019. год. – 22.03.2019. год.
01.04.2019. год. – 24.04.2019. год.
25.04.2019. год. – 03.05.2019. год.
06.05.2019. год. – 31.05.2019. год.
20.05.2019. год. – 29.05.2019. год.
05.06.2019. год. – 28.06.2019. год.
01.07.2019. год. – 05.07.2019. год.
08.07.2019. год. – 30.08.2019. год.
02.09.2019. год. – 13.09.2019. год.
08.09.2019. год. – 13.09.2019. год.
18.09.2019. год. – 04.10.2019. год.
01.10.2019. год. – 18.10.2019. год.

I.

Образложење
Календар наставе, испита, овере семестра, пријаве испита, распуста и уписа године
студија за школску 2018/2019. годину је усаглашен са школским календаром средњих
школа за школску 2018/2019. годину -Железничком техничком школом са којом Школа
користи заједничку зграду.
На овај начин постиже се нормално одвијање наставног процеса.
Усаглашавање Календара наставе Високе железничке школе струковних студија са
Календаром наставе Железничке техничке школе је уобичајена пракса која је била и
ранијих школских година.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
НАСТАВНО-СТРУЧНОГ ВЕЋА
Др Зоран Бундало, проф.

