
R A D N I ,  N E R A D NI  I  N E N AS T A V N I  D A N I  

Sistem prepoznaje i podržava unos radnog, neradnog i nenastavnog (radnog) dana. Unos samo jednog 

radnog dana u nedelji, obeležiće i tu nedelju kao radnu nedelju. 

RADNI DANI 

Radni dan možete da započnete unosom prvog nastavnog časa u tom danu, klikom na crveno dugme ”Dodaj 

novi čas” (kao na našem primeru ispod). 

 

Na sledećem ekranu primetićete da se radi o ponedeljku 19.02.2108. godine i da želimo da unesemo prvi 

čas u tom danu. 

 

Unos prvog nastavnog časa u nekom danu obeležiće taj ceo dan kao radni dan. 

 



NERADNI DANI 

Neradni dan možete da dodate klikom prvo na strelicu prema dole kod dugmeta ”Dodaj neodržani čas”, pa 

potom klikom na opciju ”Dodaj dan/dane” (kao na našem primeru ispod). 

 

Na sledećem ekranu unesite datum od i do (u našem primeru dodajemo samo jedan dan i to je 20.02.2018.) 

i odaberite vrstu ”neradni”, upišite belešku i sačuvajte klikom na zeleno dugme ”Sačuvaj”. 

 

Ovom akcijom smo uneli neradni dan u radnu nedelju. Neradni dan je posebno obeležen na spisku radnih 

i neradnih dana. 

 



Takođe, klikom na taj dan, u desnom delu ekrana pojaviće se i vizualizacija da se radi o neradnom danu. 

 

NENASTAVNI (RADNI) DANI 

Nenastavni ali radni dan možete da dodate klikom prvo na strelicu prema dole kod dugmeta ”Dodaj 

neodržani čas”, pa potom klikom na opciju ”Dodaj dan/dane” (isto kao u primeru za neradni dan). Nakon 

toga se otvara ekran na kojem selektujete vrstu dana ”nenastavni (radni)”.  

  

Na spisku dana u nedelji, pojavljuje se i nenastavni dan (u našem primeru sreda 21.02.2018). 

 



Takođe, klikom na taj dan, u desnom delu ekrana pojaviće se i vizualizacija da se radi o nenastavnom danu. 

 

NAKNADNA IZMENA RADNIH, NERADNIH I NENASTAVNIH DANA 

Za slučaj da ste uneli unapred ili retroaktivno radne i neradne dane (nedelje), tada naknadnu izmenu nekog 

dana iz npr. statusa radni u neradni možete da uradite na način da prvo izbrišete taj radni dan. 

 

Nakon što ste izbrisali radni treba da unesete novi neradni ili nenastavni (radni) dan prema ranije 

objašnjenom principu (klikom prvo na strelicu prema dole kod dugmeta ”Dodaj neodržani čas”, pa potom 

klikom na opciju ”Dodaj dan/dane”). 

 

 

 



Na sledećem ekranu da odaberete vrstu neradni ili nenastavni (u našem primeru smo odabrali ova potonji). 

 

Na spisku dana u radnoj nedelji, dan koji smo korigovali postao je nenastavni (radni). 
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