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СРПСКА АКАДЕМИЈА 

НАУКА И УМЕТНОСТИ 

ОГРАНАК САНУ У НИШУ 

18000 Ниш, Универзитетски трг бр. 2 

Тел. 018/257-997; 066/ 830 3603 

sanuni@ni.ac.rs 

http://www.ogranaknis.sanu.ac.rs/ 

 

Број акта: 1/20-43 

Ниш, 16.03.2020. год. 

 

 

 У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике 

Србије од 15. марта 2020. године, Мерама Владе Републике Србије на основу Одлуке о 

увођењу ванредног стања од 16. марта 2020. године, и одлука Извршног одбора САНУ од 

13. марта 2020. године, а имајући у виду Одлуку о организацији рада Службе САНУ у 

условима ванредног стања од 16. марта 2020. године, а на основу члана 23, став 2 Правила 

Огранка САНУ у Нишу, доносим      

 

ОДЛУКУ  

о организацији рада Огранка САНУ у Нишу у условима ванредног стања 

 

1. Огранак САНУ у Нишу до даљег одлаже или отказује све планиране и најављене 

активности у просторијама Огранка, односно у просторијама на Универзитету у Нишу 

које Огранак користи за поменуте активности. 

2. У складу са тим, а с обзиром на чињеницу да сви чланови Огранка, као и 

ангажовани сарадници, подлежу посебним препорукама и одлукама о кретању и 

понашању грађана старијих од 65 година, у Огранку ће сви послови неопходни за његово 

функционисање у датим околностима бити обављани од куће, у електронској форми и 

комуникацији, без дежурстава у просторијама Огранка. То су послови везани за даље 

припремање одложених активности као и активности које су најављене за период од маја 

месеца до краја 2020. године (рад на научним пројектима који не захтева теренска 

истраживања, планирање и припрема научних скупова, предавања, округлих столова, 

радионица, промоција, изложби, концерата и слично); послови везани за издавачку 

делатност Огранка (приређивање монографија и зборника радова за штампу); 

административни послови; комуникација са органима, телима и службама САНУ, као и са 

партнерским организацијама и установама.  

3. Послови текућег одржавања, технички и други послови за потребе Огранка у 

просторијама Универзитета у Нишу које, по уговору о закупу, користи Огранак, обављаће 

у складу са одговарајућим одлукама, надлежна службена лица закуподавца, Универзитета 

у Нишу, који је задужен за организацију и одржавање информационог система и 

портирске службе, као и за обезбеђивање читаве зграде, те тиме и просторија Огранка.  
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4. Ограничава се приступ просторијама Огранка САНУ у Нишу, у згради Ректората 

Универзитета у Нишу, само на чланове Огранка и запослене у Огранку, као и на службена 

лица закуподавца, Универзитета у Нишу – осим уз посебну дозволу председника Огранка 

САНУ у Нишу, академика Нинослава Стојадиновића. 

  5. Чланови Огранка САНУ у Нишу непрекидно ће пратити одлуке државних органа 

Републике Србије, Извршног одбора и Председништва САНУ, одржавати редовну 

комуникацију са органима и службама САНУ, као и међусобну комуникацију – у циљу 

обезбеђивања минималних услова за рад Огранка под посебним мерама Владе Републике 

Србије, и у циљу ефикасног преласка на редовни режим рада одмах по престанку 

ванредног стања, односно по одлуци о нормализацији рада свих институција у Републици 

Србији. 

 

 

У Нишу,        Академик Нинослав Стојадиновић 

16. марта 2020.                                                

 

Председник Огранка САНУ у Нишу 


