
Oбавештење за студенте који слушају предмет  

УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ 

 

Настава ће да се реализује кроз писана предавања која ће студентима бити доступна 

на сајту школе. Више писаних предавања чине једну од области које су саставни 

део материје садржане у књигама: Унутрашњи транспорт и Методе оптимизације у 

транспорту и руковању материјалом, аутора Богдана Марковића. 

 

Ознака предавања биће 1, 2, ..., при чему се р. бр. 1 односи на прво писано предавање 

на даљину, и тако редом. 

 

Провера знања обављаће се кроз домаће задатке које ће студенти добијати, такође, 

путем овог сајта. Домаћи задаци садржаће питања и задатке из конкретне области на 

коју се односе. Услов да се испит положи су урађени сви домаћи задаци у проценту 

већем од 50%, сваки. Студент који у индексу има констатовано да је одређену 

предиспитну обавезу завршио, не ради одговарајући домаћи задатак. Домаћи задаци се 

шаљу на: bmarkovic@tehnikum.edu.rs. Такође, студент је у обавези да сачува и, пре 

уписа оцене из предмета, достави наставнику урађене домаће задатке у папирној 

форми. Домаћи задаци се могу радити путем рачунара или путем средстава за писање 

при чему се скенирани такав материјал шаље електронским путем. Задаци и питања 

садржани у домаћим задацима заснивају се на материји изложеној у писаним 

предавањима као и оној датој у књизи. Прва страна домаћег задатка садржи Назив 

предмета, ознаку домаћег задатка, име и презиме и бр. индекса студента. Након 

завршене обраде конкретног поглавља на сајту ће бити достављено по десет домаћих 

задатака из тог поглавља. Студент ради онај домаћи задатак који је одговарајући броју 

његовог индекса: 

 

Бр. индекса                 Ознака домаћег задатка 

 999х                                       у(х+1). 

Нпр. студент са бројем индекса: 5423 ради домаћи задатак: у (редни бр. домаћег 

задатка), са ознаком: 14 (у=1 – први домаћи задатак, 4=3+1). 

 

Домаћи задатак који се односи на неку предиспитну обавезу имаће ту напомену, тако 

да ће студент који је конкретну обавезу испунио у мејлу то навести без израде тог 

домаћег задатка 

 

Приликом доставе домаћег задатка студент шаље са екстензијом, односно у 

формату: DOC или DOCX:  на наведени мејл: 

 

SUBJECT: назив предмета и р.бр. домаћег задатка 

 

ТЕХТ: име и презиме и број индекса 

 

ATTECH: садржај домаћег задатка. 

 

На основу резултата показаног кроз домаће задатке формира се оцена из предмета. 

 

За све консултације студент се обраћа наставнику на наведени мејл. 

 

У Београду, 20. 03. 2020.                                                                       Богдан Р. Марковић 
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