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 На основу одлуке Извршног одбора САНУ од 28.05.2020. године, и Одлуке о мерама у 

Служби САНУ ради спречавања ширења COVID-19 (одлука управника послова САНУ, др Бојана 

Бугарчића, бр. 204/1, од 29.05.2020), након састанка председника Огранка академика Нинослава 

Стојадиновића са радно ангажованим и запосленим лицима у Служби Огранка, као и разговора са 

сарадницима Института за српски језик САНУ и Математичког института САНУ који раде у 

просторијама Огранка, доносим 

ОДЛУКУ 

о нормализацији рада Огранка САНУ у Нишу након укидања ванредног стања  

уз спровођење прописаних мера за спречавање ширења Covid-19  

и за заштиту чланова и сарадника Огранка  

 

1. У циљу постепеног нормализовања рада Огранка САНУ у Нишу, будући да су се за то 

стекли услови, од среде, 3. јуна 2020. године, радно ангажована и запослена лица у Служби  

Огранка почињу са уобичајеним радом у просторијама Огранка, уз дужно уважавање прописаних 

мера заштите од инфекције (лична опрема и њено правилно коришћење, лична хигијена и хигијена 

просторија, дистанца, време трајања састанака), и уз давање предности, тамо где је то могуће, 

електронској и телефонској комуникацији.  

2. Огранак обезбеђује од служби САНУ одговарајућу личну опрему за чланове Огранка и 

радно ангажована и запослена лица,  организује редовно информисање о инфекцији и мерама 

заштите, а са службама Универзитета у Нишу, као закуподавца, организује чишћење и 

дезинфекцију просторија Огранка.   

3. Сарадници Института за српски језик САНУ (4 сараднице) и Математичког института 

САНУ (4 сарадника) који користе просторије Огранка за рад на пројектима САНУ, дужни су да се 

упознају са овом Одлуком и да се придржавају прописаних мера о организацији рада и заштити, и 

да – сходно квадратури коришћених просторија – организују безбедну међусобну дистанцу и рад 

по сменама.   

4. Непосредну контролу спровођења прописаних мера вршиће председник Огранка, 

академик Нинослав Стојадиновић.    

  5. Ову одлуку, заједном са Одлуком управника послова САНУ др Бојана Бугарчића, 

доставити свим радно ангажованим и запосленим лицима Огранка и сарадницима института 

САНУ који користе просторије Огранка, и проследити је управнику послова САНУ као и 

генералном секретару Универзитета у Нишу.   

          

      Академик Нинослав Стојадиновић 

  

        

председник Огранка САНУ у Нишу 
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