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 На основу препорука и одлука Извршног одбора САНУ, као и одлука и мера надлежних 

органа, доносим следећу 

 

ОДЛУКУ 

о нормализацији рада Огранка САНУ у Нишу  

у условима пандемије Covid-19 и одговарајућих мера заштите 

 

1. Запослени и ангажовани сарадници у Огранку САНУ у Нишу ће, од понедељка, 7. 

септембра 2020. године, обављати систематизацијом радних места и уговорима предвиђене 

послове како у просторијама Огранку тако и у раду од куће у складу са важећом организацијом 

рада у редовним околностима. 

2. На основу захтева запослених и ангажованих лица, одлуку о продуженом раду од куће, а 

на основу испуњених услова из постојећих правила, доноси председник Огранка.   

3. Рад у просторијама Огранка као и реализација појединих активности Огранка у другим  

просторијама обављаће се уз стриктно поштовање свих правила и прописа Владе Републике 

Србије и органа САНУ и Огранка САНУ у Нишу везаних за безбедност запослених и ангажованих 

лица, чланова Огранка, као и сарадника у реализацији Плана и програма рада Огранка и свих 

учесника и посетилаца јавних активности Огранка (дезинфекција, ношење заштитних маски, 

ограничење броја истовремено присутних особа у просторији). 

4. Јавне манифестације Огранка биће организоване у складу са одлукама и мерама 

надлежних органа. 

5. Сарадници Института за српски језик САНУ и Математичког института САНУ могу 

обављати своје послове у просторијама Огранка у складу са радним временом Службе Огранка, и 

такође у складу са свим прописима и мерама за спречавање и сузбијање инфекције.       

6. Ова одлука је привременог карактера и мењаће су у складу са развојем епидемиолошке 

ситуације и одговарајућим мерама Владе Републике Србије, Извршног одбора САНУ и Извршног 

одбора Огранка САНУ у Нишу. 

7. Одлуку доставити свим запосленим и ангажованим лицима у Огранку, члановима и 

сарадницима Огранка, и истаћи је на огласним таблама и улазним вратима Огранка.   

 

 

               

         

         Академик Нинослав Стојадиновић 

                 председник Огранка САНУ у Нишу 
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