
КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ ЗА 
 АКАДЕМСКАТА ГОДИНА 2020/2021  

Врз пснпва на член 24, став 3 пд Правилникпт за услпвите, критериумите и 
правилата за запишуваое и студираое на прв и втпр циклус студии (Универзитетски 
гласник бр. 417/2019), Наставнп-научнипт спвет на Технплпшкп-металуршкипт факултет, 
при Универзитетпт ,,Св.Кирил и Метпдиј” вп Скппје, на 1-та редпвна седница гп дпнесе 
следнипт календар за настава, за учебната 2020/2021 гпдина.  

01 oктпмври 2020 (четвртпк)  Ппчетпк на учебната 2020/2021 гпдина и 
ппчетпк на наставата 

05 пктпмври 2020 (ппнеделник) 15 јануари 2021 (петпк)  Времетраеое на наставата вп зимскипт 
семестар(15 недели) 

19 нпември 2020 (четвртпк) 27 нпември 2020 (петпк)  1-ва кплпквиумска недела вп зимскипт 
семестар 

15 декември 2020 (втпрник) 25 декември 2020 (петпк) Пријавуваое на испити вп првата испитна 
сесија 

11 јануари 2021 (ппнеделник)  18 јануари 2021 (ппнеделник)  2-ра кплпквиумска недела вп зимскипт 
семестар 

18 јануари 2021 (ппнеделник) 5 февруари 2021 (петпк) ПРВА ИСПИТНА СЕСИЈА 
8 февруари 2021(ппнеделник) 19 февруари 2021 (петпк)  Заверка на зимскипт семестар и 

запишуваое на летен семестар 
15 февруари 2021 (ппнеделник) 28 мај 2021(петпк)   Времетраеое на наставата вп летнипт 

семестар(15 недели) 
2 април 2021 (петпк) 12 април 2021 (ппнеделник) 1-ва кплпквиумска недела вп летнипт 

семестар  
21 мај 2021 (петпк)  28 мај 2021(петпк) Пријавуваое на испити вп втпрата 

испитна сесија 
21 мај 2021 (петпк)   28 мај 2021(петпк) 2 кплпквиумска недела вп летнипт 

семестар 
31 мај 2021 (ппнеделник)   25 јуни 2021 (петпк) ВТОРА ИСПИТНА СЕСИЈА (завршни испити 

и испити за студентите кпи не ги 
пплпжиле кплпквиумите) 

28 јули 2021(среда)  20 август 2021 (петпк) Пријавуваое на испити вп третата испитна 
сесија 

25 август 2021 (среда) 20 септември 2021 (ппнеделник) ТРЕТА ИСПИТНА СЕСИЈА (3 недели) 
20 септември 2021 (ппнеделник) 30 септември 2021(четвртпк) Запишуваое на зимски семестар вп 

учебната 2021/2022 и заверка на летнипт 
семестар 

 

 

 

 



НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ ЗА СИТЕ ГРАДАНИ НА РС МАКЕДОНИЈА  
ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

ВО 2020 ГОДИНА: 
За сите градани на РМ 

 11 Октпмври(недела) пднпснп 12 пктпмври (ппнеделник)- Ден на нарпднптп впстание 
 23 Октпмври, Ден на македпнската ревплуципнерна бпрба 
 08 Декември, ,,Св.Климент Охридски" 

За граданите пд катпличка верписппвед 
 01 Нпември, Празникпт на сите светци 
 25 Декември, првипт ден на Бпжиќ 

За граданите припадници на албанската заедница на РМ 
 22 Нпември, Ден на албанската азбука 

За граданите припадници на турската заедница вп РМ 
 21 декември, Ден на настава на турски јазик 

НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ ВО 2021 ГОДИНА СЕ: 

За сите градани на РМ 
 1 јануари, Нпва гпдина; 
 7 јануари, Бпжиќ 
 1 мај, Ден на трудпт; 
 3 мај, Велигден; 
 13 мај, Рамазан Бајрам; 
 24 мај, Св. Кирил и Метпдиј, Ден на сеслпвенските прпсветители; 
 2 август, Ден на Републиката; 
 8 септември (втпрник), Ден на независнпста. 

За граданите пд правпславна верписппвед 
 6 јануари, Бадник, ден пред Бпжиќ; 
 19 јануари, Бпгпјавление (Впдици); 
 30 април, Велики Петпк, петпк пред Велигден; 
 18 јуни, Духпвден, петпк пред Духпвден; 
 28 август, Успение на Пресвета Бпгпрпдица (Гплема Бпгпрпдица); 

За граданите пд катпличка верписппвед 
 5 април, Велигден; 

За граданите пд муслиманска верписппвед 
 20 јули, Курбан Бајрам; 

За граданите припадници на еврејската заедница вп РМ 
 19 септември, Јпм Кипур; 

За граданите припадници на бпшоачката заедница вп РМ 
 28 септември, медунарпден ден на Бпшоаците; 

За граданите припадници на српската заедница вп РМ 
 27 јануари, Свети Сава; 

За граданите припадници на рпмската заедница вп РМ 
 8 април, Медунарпден ден на Рпмите; 

За граданите припадници на влашката заедница вп РМ 
 23 мај, Наципнален ден на Власите. 


