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Због новонастале епидемиолошке ситуације у Србији обустављена је класична настава на 

Медицинском факултету Универзитета у Београду. 

Одлуком Деканског колегијума настава је пресељена у онлајн окружење. 

Извођење онлајн наставе је омогућено инфраструктуром и ресурсима саме школе и с тим у вези су 

израђена упутства за наставнике који до сада нису били укључени у овај вид наставе. 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА СЛАЊЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

Одлуком Деканског колегијума као обавезни минимум је утврђено достављање у PDF формату 

свих презентација које наставници користе у настави. 

Молимо Вас да презентације шаљете шефовима и/или секретарима Катедри. 

Шефови или секретари катедри теба да доставе за постављање у онлајн окружење све 

презентације за одређени предмет на једном студијском програму по њиховом прикупљању. 

Препоручујемо Вам да прикупљене презентације једног предмета пошаљете на адресу 

cikt@med.bg.ac.rs помоћу бесплатног сервиса WeTransfer (https://wetransfer.com/). 

Приликом слања презентација обавезно наведите у пропратној поруци ком предмету, години 

студија и студијском програму припадају. 

Испуњавање затраженог минимума у виду достављања презентација Катедра треба да изврши до 

23.03.2020. једнако за додипломску, последипломску и специјлистичку наставу. 

Напомињемо да ће сва предавања бити смештена на већ постојеће системе за извођење онлајн 

наставе и да се до њих не може доћи без претходног пријављивања студентским или 

наставничким корисничким именом и лозинком. 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОНЛАЈН ПРЕДАВАЊА 

Позивамо наставнике да, након слања презентација, а зарад увећања квалитета онлајн наставе, 

одрже и сниме своја онлајн предавања. 

Наставницима је омогућен једноставан начин за одржавање онлајн предавања за шта су 

израђена одговарајућа упутства. Линкове ка упутствима Вам шаљемо уз ово обавештење. 

Наставници који нису до сада изводили наставу у онлајн окружењу треба да се прво једном 

пријаве својим еЗапослени налогом на портал онлајн наставе Факултета (reticulum.med.bg.ac.rs) 

како би се њихов налог активирао. 

Затим на адресу reticulum@med.bg.ac.rs пошаљу своје корисничко име (како би били додељени 

предмету као наставници), име предмета чије отварање траже са годином студија и студијским 

програмом коме предмет припада. 

Кроз исти систем је могуће одржавање и предавања са присутним студентима уколико им га 

обавештењем закажете у онлајн окружењу. 

mailto:cikt@med.bg.ac.rs
https://wetransfer.com/
mailto:reticulum@med.bg.ac.rs


 

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КОРИСНИКА 

Подсећамо Вас да се на све системе Факултета, па тако и систем за одржавање онлајн наставе, 

пријављујете својим еЗапослени корисничким именом и лозинком. 

Корисничко име је у формату “име.презиме”, односно “име.презиме-другопрезиме” латиницом, 

сва слова мала. 

Уколико не знате своју лозинку морате се јавити Центру за информационе и комуникационе 

технологије мејлом на адресу cikt@med.bg.ac.rs . 

 

 

 

 

Хвала Вам на сарадњи и желимо Вам успешно одржавање онлајн наставе, 

    Комисија за развој онлајн наставе и 

Центар за информационе и комуникационе технологије, 

Медицински факултет Универзитета у Београду 
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