
 

 

ВИСОКА ШКОЛA-АКАДЕМИЈА 

СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ЗА  УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ 

 

 

Календар рада за ОАС у зимском семестру 
за академску 2019/2020. годину 

 

Зимски семестар                   

Настава у зимском семестру почиње 1. 10. 2019. године 

Октобар 

31. 10. 2019. године - крсна слава (Свети апостол и јеванђелист Лука)  

Новембар 

8. 11. 2019. године - нерадни дан литургијска пракса (Св. великомученик Димитрије – 

Митровдан) 

21.11. 2019. године - нерадни дан литургијска пракса (Сабор Светог Арханђела 

Михаила - Аранђеловдан) 

Децембар 

4. 12. 2019.  године - нерадни дан литургијска пракса (Ваведење Пресвете Богородице) 

19. 12. 2019.  године -  нерадни дан литургијска пракса  (Св. Никола Мириклијски – 

Никољдан) 

Јануар 

31. 12.2019. - 9. 1. 2020. године - Божићни распуст   

10. 1. 2020. године –наставак предавања, настава се одвија по распореду за понедељак 

Пријава испита за јануарски испитни рок је 16. 1. и 17. 1. 2020. године 

Овера зимског семестра је 22. 1. и 23. 1. 2020. годинe 

Настава у зимском семестру се завршава 24. 1.2020. године 



НАПОМЕНА: Наставници су у обавези да, на име пуног фонда наставних недеља  у зимском 

семестру, надокнаде наставу за један  понедељак и један четвртак у договору са студентима. 

 

Јануарски испитни рок - од 31. 1. до 8. 2. 2020. године 

 

 Летњи семестар почиње 10. 2. 2020. године 

Фебруар 

12. 02. 2020. године –  нерадни дан, литургијска пракса (Св. три Јерарха). 

Март 

17. 03. 2020. године, Традиционална годишња изложба “ Да се не заборави“. 

Април 

7. 04. 2020. године – нерадни дан, литургијска пракса (Благовести). 

од 15. до 21. априла 2020. год. нерадни дани – Васкршњи распуст 

Васкрсење Господа Исуса Христа- Васкрс 

Мај 

нерадни дани : 

1.мај  - државни празник 

06. 05. 2020. године нерадни дан литургијска пракса 

 (Свети великомученик Георгије-Ђурђевдан) 

12.05. 2020. године- нерадни дан литургијска пракса 

 (Свети Василије Острошки Чудотворац) 

28. 05. 2019. године - нерадни дан , литургијска пракса  

 (Вазнесење Господње – Спасовдан) 



 

 

Јуни 

 1.06. се ради по распореду за среду 

нерадни дани: 

3. јун - нерадни дани,  литургијска пракса 

 ( Свети цар Константин и царица Јелена ). 

8. и 9. јун – нерадни дани,  литургијска пракса 

( Духовски понедељак и Духовски уторак ). 

10. и 11. јуни су радни ненаставни дани- припрема завршне годишње изложбе 

студената. 

Настава у летњем  семестару се завршава 11. јуна. 

НАПОМЕНА: Наставници су у пбавези да, на име пунпг фпнда наставних недеља  у летоем  

семестру , надпкнаде наставу за једну  среду и један петак у дпгпвпру са студентима. 

 

12. 06. 2019. Завршна годишња изложба студената Високе Школе Академије СПЦ. 

15. и 16. јун овера семестра и пријава испита за јунски испитни рок. 

 

Јунски испитни рок: 

oд 20. 06. до 15 .07. 2020 .године 

 

 

 


