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 На основу члана 120, а у вези са чланом 38. Статута Економског факултета Нишу 

(„Билтен Факултета“ бр. 209/2018), Наставно-научно веће Факултета на XII седници 

одржаној 18.09.2018. године донело је  

  

 

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 

 ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 

 

I  УВОД 

 

Настава на основним академским студијама на Економском факултету у Нишу 

изводи се по семестрима у просторијама Факултета.  

  

II  ПОЧЕТАК  И  ЗАВРШЕТАК НАСТАВЕ 

 

Настава у јесењем семестру почиње 01. октобра 2018. године и завршава се 12. 

јануара 2019. године за све године студија. 

У јесењем семестру, нерадни дани су:  

- 12. новембар 2018. године (понедељак), 

- 01. и 02. јануар 2019. године (уторак и среда) и  

- 07. јануар 2019. године (понедељак).  

  

 У јесењем семестру, настава ће се изводити и суботом, и то: 

- 17. новембар 2018. године, по распореду за четвртак, 

- 01. децембар 2018. године, по распореду за петак. 

      

III  БРОЈ ГРУПА ЗА ПРЕДАВАЊА  И ВЕЖБЕ 

 

Прва година основних академских студија (I семестар) 

Предавања се изводе у једној наставној групи за све предмете. 

Вежбе из предмета: Основи економије, Финансијско рачуноводство и Управљање 

ресурсима предузећа изводе се у три наставне групе. 

Друга година основних академских студија  (III семестар) 

Предавања се изводе у једној наставној групи за све предмете. 

Вежбе се изводе у једној наставној групи за све предмете. 

Трећа година основних академских студија (V семестар) 

Предавања се изводе у једној наставној групи, а за предмет Информатика у две 

наставне групе. 

Вежбе се изводе у једној наставној групи, а за предмет Информатика у четири 

наставне групе. 

Четврта година основних академских студија (VII семестар) 
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Предавања се изводе у једној наставној групи за све предмете. 

Вежбе се изводе у једној групи, а за предмет Електронско пословање у три групе. 

 

IV САДРЖИНА  ПЛАНА 

 

Саставни део овог плана су следеће одлуке:  

- Одлука о распоређивању наставника и сарадника за извођење наставе на основним 

академским студијама за школску 2018/19 годину на Економском факултету у Нишу, број 

04-1882 од 18.09.2018. године, и  

 

- Одлука о усвајању литературе за предмете на основним академским студијама за 

школску 2018/19 годину на Економском факултету у Нишу, број 04-1883 од 18.09.2018. 

године. 

 

 

V  РЕАЛИЗАЦИЈА  ПЛАНА 

 

 Наставници и сарадници  су обавезни да се понашају одговорно и да се у извођењу 

наставе и одржавању испита  придржавају Плана извођења наставе. 

 У циљу повезивања наставних активности са праксом, у овој школској години, сви 

наставницу су у обавези да за предмете на којима су распоређени обезбеде два часа 

практичне наставе. 

 Контролу  реализације плана врши  продекан за наставу. 

 

План извођења наставе објавити на огласној табли и инернет страници Факултета и 

доставити: Служби за наставна и студентска питања, продекану за наставу, Служби за 

опште послове и архиви Факултета.  

                             

         

       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА, 

                     

                                                                                Проф. др Јадранка Ђуровић Тодоровић 


