
Студенти Архитектоснког факултета у Београду имају приступ следећим сервисима и 
ресурсима: 
 

1. Office 365 education, низ апликација у облаку (cloud). На располагању је низ online 
апликација као што су  Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams...Добија се 
и меил налог-електронска пошта (Outlook), сандуче са око 50 гигабајта простора, 
OneDrive диск у облаку са 1 терабајт простора за своје потребе и још доста тога. 

 
2. EDUROAM – EDUcation ROAMing, је бесплатан сервис за приступ интернету. Својим 

корисницима омогућава безбедан, брз и једноставан приступ интернету широм 
света, без потребе за отварањем додатних налога, уз коришћење већ постојећег 
корисничког имена и лозинке креираних на свом факултету.  

 
3. свим Autodesk-овим производима (AutoCAD, 3DS Max, Revit...). Сви производи се 

могу скинути са сајта и инсталирати на свој рачунар. Неопходно је регистровати се 
код њих са меил налогом који је на нашем серверу (домену) јер наш Факултет има 
са њима склопљен уговор. На тај меил ће послати лиценцу-серијски број за тражени 
програм. 

 
4. Естудент, Веб портал за студенте који им омогућава приступ ФИС информационом 

систему факултета. Главна намена портала је пребацивање у Интернет окружење 
свих административних послова које студент иначе обавља преко шалтера у 
Студентском одсеку. 
 

5. Електронски каталог. У оквиру пројекта Виртуална библиотека Србије, наша 
библиотека је укључена у узајамни електронски каталог Србије, па је могуће 
електронско претраживање библиотечког фонда. 

 
6. Арх Портал, информације потребне за студирање на Архитектонском факултету у 

Београду на свим нивоима студијских програма. 
 

7. E-learning, нови портал за наставни процес (текући процес наставе, објаву 
курикулума, предмета итд). 

 
Сви студенти који се упишу на Архитектоснки факултет у Београду добијају два налога. 
Приликом самог уписа добијају налог за приступ порталу Естудент. За све информације у 
вези овог портала и налога надлежна је Студентска служа нашег Факултета. Други налог 
им се отвара аутоматски по завршеном упису свих студената на свим нивоима студијских 
програма Факултета. Тај други налог се користи за приступ свим другим ресурсима осим 
портала Естудент. За тај други налог и ресурсе надлежан је Рачунарски центар нашег 
Факултета. 
 
Корисничко име је облика 
 
годинауписа_бројиндекса@edu.arh.bg.ac.rs (на пр. 2019_12798@edu.arh.bg.ac.rs) 
(осим за е-learning где је корисничко име годинауписа_бројиндекса, на пр. 2019_12798) 
 
Лозинка је ЈМБГ (јединствени матични број грађана) или број пасоша, зависно од тога који 
податак је дат при упису (слова у броју пасоша су сва велика и латинична). 
 
Ако имате проблем да се улогујете или имате неки други проблем везан за ваш налог, 
пошаљите меил на адресу itcaf@arh.bg.ac.rs са бројем индекса, вашим именом и 
презименом и описом проблема. Добићете одговор што је пре могуће. Или дођите у 
просторије рачунарског центра, соба 216, где је наша техничка подршка па ће вам они 
помоћи да решите проблем. Такође, ако имате питања везана за коришћење сервиса који 
су вам на располагању дођите у наше просторије или пошаљите меил на адресу 
itcaf@arh.bg.ac.rs са описом проблема, бројем индекса и именом и презименом. 



Од ове године све информације потребне за студирање биће објављиване на АрхПортал-
у и е-learning платформи. Зато је неопходно константно посећивање и праћење 
информација на овом порталу и е-learning платформи. 
 
На Арх Порталу се налази следеће: 
 

- Упутства, део у коме се налазе информације како се приступа појединим сервисима 
и ресурсима, како се подешавају програми за меил... 

 
- Архива, део у коме се налазе фајлови из прошле школске године везани за студијске 

програме 
 

- Академске студије архитектуре, део у коме се налазе све информације везане за 
неки предмет на свим нивоима студијских програма. Информације као што су 
курикулуми, припреме за испит, консултације...све што је везано за један конкретан 
предмет 

 
- Огласна табла, део у коме се налазе информације које се тичу свих студената, 

студената неке године студија, термински план, термини испитног рока или 
рокова...све информације које дају службе Факултета, студентска, општа...као и 
информације које ће давати наставници а нису везане за конкретан предмет. 

 
Од овог семестра пуштен је у рад нови портал E-learning (Moodle платформа) за наставни 
процес (текући процес наставе, објаву курикулума, предмета, задатака, оцењивања итд). 
За сада је тамо ОАСА 1.-3. година и МАСА 1. и 2. година. До краја године ће се преселити 
и остали студијски програми. 
На ову платформу ће се преселити сви подаци са АрхПортал-а, али док се то не уради 
(потребно је време) у функцији ће бити оба портала. Молимо студенте да прате оба 
портала да би били у току са свим потребним информацијама.  
 
Због важности да буду благовремено информисани, студенти су у обавези да свакодневно, 
можда и више пута током дана, посећују Арх портал и провере шта има од новости. На сајту 
нашег факултета стоји обавештење са линком на Арх портал. 
 
 


