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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА НАСТАВЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ  
У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА „COVID 19“ 

На основу дописа Министарстава просвете науке и технолошког развоја, број 612-00-
00433/2020-06 од 16.03.2020. године и на основу Сугестија за организацију наставе на 
факултетима и општих смерница за рад чланица Универзитета у Београду од 
17.03.2020. године, обавештавамо све студенте Грађевинског факултета о начину 
организовања наставе „на даљину“.  

1. Сав материјал неопходан за наставу (предавања, вежбе, поставке годишњих 
задатака, угледни примери, и итд.), биће доступан у електронској форми (.pptx, 
.docx, .pdf и слично) на предметним странама на сајту Факултета, за све 
предмете из летњег семестра. Наставници ће сукцесивно, у складу са 
распоредом часова, постављати материјале за учење на предметне стране. 
Материјали који се односе на градиво које је обрађено до данас (првих шест 
недеља наставе), биће доступни најкасније до краја семестра. 

2. За сваки наставни материјал постављен на предметне стране на сајту Факултета 
биће јасно назначено на који се час (редни број часа и/или датум часа) односи, те 
ће се овако организована настава третирати као редовно спровођење наставе. 

3. Наставници ће, уколико за то постоје могућности, организовати наставу путем 
„moodle“, „skajp“, „viber“, „zoom“ и сличних бесплатних платформи. О таквим 
видовима наставе студенти ће бити благовремено обавештени.  

4. За комуникацију између наставника и студената користити „e-mail“ адресе 
наставника са сајта Факултета и званичне адресе које су додељене свим 
активним студентима. Адреса је формирана од броја индекса студента. На 
пример, Петар Петровић (број индекса 57/98) има адресу 57_98@student.grf.bg.ac.rs. 
Шифра за приступ овим „e-mail“ налозима иста је као и шифра за приступ 
платформи за пријаву испита. Свакако, наставници и сарадници Грађевинског 
факултета одговараће и на питања постављена са приватних студентских налога. 

5. Наставници и сарадници ће путем електронске поште редовно одговарати на 
студентска питања везана за наставу и израду завршних радова.  

У најкраћем могућем року, а ускладу са одлукама Универзитета у Београду, биће 
донете и одлуке о начину реализације или суспензији предиспитних обавеза. 
 

У Београдум, 20.03.2020. 8:00            Продекан за наставу 
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                 Доц. др Ненад Фриц 
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