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МОЛБА
ЗА ОДЛАГАЊЕ ЈУНСКОГ И ЈУЛСКОГ ИСПИТНОГ РОКА ЗА 7 ДАНА
И ЗА ПОМОЋ УГРОЖЕНИМ СТУДЕНТИМА ФАКУЛТЕТА ОСЛОБАЂАЊЕМ ОД
ШКОЛАРИНА

Поштовани чланови ННВ-а,
Професори, наставници и студенти
Као што знате, у току је елементарна непогода у Србији. Последице катастрофе нису
коначне, и до опадања водостаја неће бити позната укупна материјална штета, која је из
дана у дан све већа. Упркос лепом времену у Београду и лажном осећају сигурности,
многа места у Србији су изузетно тешко погођена. Један број студената је директно
погођен поплавама јер су остали без крова над главом, док други имају породице у
поплављеним местима. Велики број студената се самоиницијативно и уз координацију
наших студентских организација ангажовао на волонтирању у прихватним центрима,
акцијама прикупљања ствари, паковању, сортирању и дистрибуцији хуманитарне
помоћи као и градњи и ојачању насипа по градовима широм Србије. Између осталог, у
сарадњи са студентима осталих техничких факултета, током претходна 3 дана
прикупљена је значајна количина средстава у просторијма КСТ-а и прикупљање ће се
наставити до дањег. База волонтера је спремна да се укључи и у послове обнове и
санације последица поплава.
Молимо ННВ и цело руководство факултета да препозна тешкоћу ситуације и складно
својим овлашћењима реагује на следеће начине:
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1. ИЗМЕНОМ КАЛЕНДАРА НАСТАВЕ
Поздрављамо одлуку Ректорског колегијума о одлагању наставних обавеза ове недеље.
Оно што такође сматрамо неопходним је померање јунског и јулског испитног рока за 7
дана и скраћење летњег распуста.
Краткорочним одлагањем свих наших академских обавеза постићи ћемо два позитивна
ефекта. Као прво, смањиће се притисак на оне студенте који су директно погођени, или
имају чланове уже породице који су директно погођени овом природном катастрофом.
Друго, даћете простор многољудној студентској популацији, која је у врхунцу физичке
снаге, да у овом тешком тренутку пружи максималну помоћ тамо где је потребна без
угрожавања нашег успеха у престојећим испитним роковима. Апелујемо да нам
омогућите и да будемо хумани и да остваримо жељени успех на факултету.
2. ОСЛОБАЂАЊЕМ ОД ШКОЛАРИНА ЗА УГРОЖЕНЕ СТУДЕНТЕ
Верујемо да ће Факултет одреаговати на прави начин (као и пре пар година када је јак
земљотрес погодио Краљево) и ослободити од школарина студенте чији су ужи чланови
породице остали без већег дела имовине због поплава, и да те студенте у овом тренутку
третира као угрожене грађане.
У нади да ћете позитивно размотрити нашу молбу,

У Београду,
20.05.2014.
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