
На основу Одлуке о укидању ванредног стања, Владе Републике Србије (Сл. Гласник 

Р.С. 65/2020. од 6.5.202. године) и дописа Министарства просвете науке и технолошког 

развоја бр. 243/2020/06 од 5.5.2020. године и дописа бр.612-00-00498/2020-06 од 

7.5.2020. године на седници Управе  Факултета одржаној дана 07.5.2020. године  донете 

су  

 

СМЕРНИЦЕ ЗА РАД НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ 

 ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

1. Настава 

Предавања и теоријске вежбе које су се током трајања ванредног стања редовно 

организовали он лине, завршити до 18. 05. 2020. године, како би се омогућила несметана 

надокнада практичне наставе и лабораторијских вежби током маја месеца.  

2. Надокнада теоријске и практичне наставе која није одржана у периоду од 16. 

марта до 18. маја 2020. године 

Уколико је у периоду од 16.03. – 18.05.2020. године, због здравствених проблема 

наставника/сарадника, техничких проблема или немогућности извођења он лине 

наставе, дошло до неодржавања предавања, вежби и лабораторијских вежби, 

наставник/сарадник треба да је надокнади у блоковима у периоду од 18.05.-30.05.2020. 

године. Наставник је у обавези да достави термине одржавања надокнаде свих облика 

наставе (предавања, вежби, лабораторијских вежби) као и начин како је то планирао да 

реализује, управнику департмана. Управник департмана на нивоу департмана прави 

план надокнаде за све предмете и доставља продекану за наставу. План надокнаде 

наставе за департман управник ће објавити на веб страници факултета односно 

департмана. 

Предавања ће се као до сада обављати он лине.  

По завршеној надокнади наставник доставља извештај o реализације надокнаде наставе 

управнику департмана.  

Управник департмана се стара о правовременом информисању студената и реализацији 

надокнада водећи рачуна о превентивним мерама заштите од вируса COVID 19. 

3. Организација испитног рока предвиђеног за одржавање у априлу 2020. који није 

одржан услед увођења ванредног стања на територији Републике Србије 

Уколико епидемиолошка ситуација буде дозволила, полагање испита биће организовано 

у периоду од 1.06. – 10.06. 2020. године у просторијама Факултета. 

Пријава за овај испитни рок ће се обавити у периоду од 21.05.-28.05.2020. године. 

Студенти који су пријаву урадили у априлу месецу преко Студентског портала не треба 

поново да пријављују (сваки студент може да провери стање на свом порталу). 



Уколико у међувремену стигне другачија препорука од стране Министарства или  

Универзитета, Управа Факултета ће обавестити управнике Департмана и 

имплементирати је у организацију испитног рока. 

Управници департмана ће уз консултације са предметним наставницима направити 

распоред полагања испита водећи рачуна о прописаним заштитним мерама од вируса 

COVID 19. 

Распоред полагања за цео департман управници ће доставити продекану за наставу, који 

ће обавестити Секретара, шефа службе за студентска питања и надлежне службе 

Факултета које треба да спроведу мере дезинфекције простора. 

Шеф службе за студентска питања ће се старати да студентима распоред полагања буде 

доступан у оквиру Студентског портала и веб странице Факултета. 

4. Процедура пријаве и израде студијског истраживачког рада и завршних радова 

(мастер и докторских) после укидања ванредног стања 

Пријаве завршеног студијског истраживачког рада и пријаве теме  завршних радова као 

и  други део процедуре (нпр. захтев за УДК бројем), урађени студијски истраживачки 

радови, завршни радови достављаће се као и до сада у електронској форми он лине а 

укоричени примерци у унапред заказаном термину са Шефом службе за студентска 

питања) и по завршетку ванредног стања до краја школске 2019/2020. године како бисмо 

спречили окупљање већег броја људи на малом простору.  

Одбране завршних радова биће организоване са максимално до 5 људи у публици и то у 

Амфитеатру или у учионицама са више од 50 м2 из поштовање дистанце и других 

превентивних мера заштите од вируса COVID 19. 

Извештаје о одбрањеном мастер раду или докторској дисертацији Комисија треба да 

потпише ручно на оригиналном формулару у папирној форми. Председник Комисије 

потписан извештај предаје Шефу службе за студентска питања. 

Рок за завршетак мастер студија остаје 30.09.2020. године, а до продужетка рока за 

завршетак мастер студија може бити само у случају да стигне таква Одлука 

Министарства или Универзитета. Факултет нема могућност да самостално продужи рок 

после 30. септембра 2020. године. 

5. Ове Смернице ће бити мењане, односно допуњаване у складу са 

наредбама/одлукама/упутствима надлежних државних органа. 

 

6. Смернице објавити на интернет страница и огласним таблама Факултета. 

 

 

                              ДЕКАН 

Проф. др Перица Васиљевић 


