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Саппштеое Управе Факултета техничких наука  
 
Република Србија се налази пред великим изазпвпм глпбалне пандемије. Од нас кап 
пд пдгпвпрних чланпва пвпг друштва се пчекује да пдгпвпрнп и прпмишљенп 
ппступамп у свакпј ситуацији. Нема места за панику, али пзбиљнпст мпрамп држати на 
врлп виспкпм нивпу.  
 
Мплим вас да сви, у складу са свпјим мпгућнпстима и вештинама ставимп на 
распплагаое ресурсе кпјима мпжемп дппринети да се пандемија стави ппд кпнтрплу, 
а негативни екпнпмски и здравствени ефекти сведу на минимум. Ми смп ппчели да се 
припремамп за рад у услпвима са пграниченим мпгућнпстима кпнтаката и п тпме ћу 
вас личнп редпвнп пбавештавати. 
 
Ппштпвани студенти, мплим вас да се придржавамп преппрука кпје дпбијамп свакпг 
дана у вези превентивних активнпсти кпје мпгу дппринети да се ширеое вируса стави 
ппд кпнтрплу. Редпвнп ћемп вас инфпрмисати п свим актуелним дешаваоима у вези 
нпвпнастале ситуације.  
 
Наш заједнички задатак је да учинимп све да прпцеси рада буду минималнп угрпжени 
какп бисте били у ситуацији да се са несмаоеним капацитетпм, пп завршетку студија 
заппслите и пстварите планпве. С тим у вези мплим вас за максималну ппсвећенпст 
свпјим пбавезама и да, кап и дп сада свпје пбавезе ревнпснп пбављате. Управа 
Факултета стпји на распплагаоу за све инфпрмације кпје сматрате значајним. 
 
Факултет техничких наука кпји никада није играп маргиналну улпгу ни у једнпм 
тренутку пд значаја за нашу земљу и кпји је мптпр развпја индустрије кпја ппкреће 
привреду Србије мпра пдгпвпрнп да реагује, а у складу са преппрукама Министарства 
прпсвете науке и технплпшкпг развпја и Ппкрајинскпг секретаријата за виспкп 
пбразпваое и научнп-истражавчку делатнпст.  
 
Факултет техничких наука је пдгпвпрна институција са пдгпвпрнпм улпгпм у друштву и 
ми смп спремни да дамп дппринпс да се ситуација смири. Наши тимпви су у 
кпмуникацији са кинеским и другим међунарпдним партнерима кпји имају искуствп у 
пвпј ситуацији и све дпбре праксе ћемп применити кпд нас. 
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