УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 01-2/226
Датум: 30.12.2020.
БЕОГРАД
На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду-Шумарског факултета бр.
01-1/36 од 14.3.2019. год, а на Предлог продекана за наставу бр. 01-4196/1 од 24.12.2020.
год, Наставно-научно веће Факултета на електронској седници одржаној 29-30. децембра
2020. год, доноси

О Д Л У К У
о измени Одлуке број: 01-2/128 од 30.9.2020. год.

У Одлуци Наставно-научног већа бр. 01-2/128 од 30.9.2020. год. о усвајању Плана
извођења наставе и Календара испитних рокова за школску 2020/2021. годину, мења се
датум нерадних дана за новогодишње и божићне празнике, и то:
Код: «У јесењем семестру Факултет неће радити:» брише се други став:
«- од четвртка 31.12.2020. године до четвртка 7.1.2021. године (новогодишњи и

божићни празници). Први радни дан је 8.1.2021. године.
Додаје се:
«- од четвртка 31.12.2020. године до петка 8.1.2021. године (новогодишњи и
божићни празници). Први радни дан је 11.1.2021. године.»

Одлуку доставити: продекану за наставу, декану и писарници.

Председник
Наставно-научног већа
Проф. др РАТКО РИСТИЋ

План извођења наставе за школску 2020/2021. годину
У школској 2020/2021. години према Плану извођења наставе је предвиђен број наставних
недеља и недеља за самостални рад као што је наведено у Правилнику о студијама и
студирању на Универзитету у Београду-Шумарском факултету.
Свечани пријем бруцоша одржаће се у четвртак 1.10.2020. године, у амфитеатру према
следећем распореду (у 10 часова за студенте Одсека за шумарство, у 12 часова за студенте
Одсека еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, у великој сали у
10 и 11 часова за студенте Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру и у 12 часова
за студенте Одсека за технологије дрвета).
Јесењи семестар школске 2020/2021. године почиње у понедељак 5.10.2020. године за све
студенте основних академских студија.
Јесењи семестар за студенте мастер академских студија почиње у понедељак 19.10.2020.
године, а за студенте докторских академских студија 26.10.2020. године.
- У суботу 5.12.2020. године je прославa Дана Факултета.
У јесењем семестру Факултет неће радити:
- У среду 11.11.2020. (државни празник 11.11. Дан примирја у Првом светском рату) од четвртка 31.12.2020. године до четвртка 7.1.2021. године (новогодишњи и
божићни празници). Први радни дан је 8.1.2021. године.
Настава у јесењем семестру се завршава 15.1.2021. године.
Пролећни семестар школске 2020/2021. године почиње у среду 17.2.2021. године.
У пролећном семестру Факултет неће радити:
- у понедељак 15.2. и уторак 16.2.2021. године због Дана државности, први радни дан
је 17.2.2021. године.
- Од петка 30.4. до понедељка 3.5.2021. (ускршњи и првомајски празник (Ускрс је
2.5.2021. године, први радни дан је уторак 4.5.2021. године)
У пролећном семестру наставе неће бити:
- Од понедељка 29.3.2021. године до петка 2.4.2021. године због одржавања редовног
испитног рока.
Настава у пролећном семестру се завршава у петак 28.5.2021. године.
*План рада је подложан промени у случају погоршања епидемиолошке ситуације у
Србији и услед одржавања Универзијаде.
Годишњи одмор је од понедељка 19.7.2021. године до недеље 29.8.2021. године. Први
радни дан је понедељак 30.8.2021. године.

Председник
Наставно-научног већа
Проф. др РАТКО РИСТИЋ

