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Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ  

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ 

Број: ______  

Датум: _______ 2020. године  

Н И Ш  
 

На основу Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу ванредног стања ("Службени 

гласник РС", бр. 29/2020), члана 2. Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног 

стања („Службени гласник РС“ број 31/2020), Одлуке Владе Републике Србије о обустави 

извођења наставе на високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада 

установа предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС“ број 30/2020), члана 64. 

став 1. и члана 89. ставови 1. и 2. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 

88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон) и 23. став 1.. члана 24. став 1. 

тачка 4. и члана 154. став 2. Статута Факултета уметности Универзитета у Нишу, декан Факултета 

уметности Универзитета у Нишу доноси следећу 

 
ОДЛУКУ  

О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ  

ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

 
Члан 1. 

 Радно време запослених на Факултету уметности Универзитета у Нишу организује се у 

виду рада од куће, односно рада на даљину или дежурства са минималним бројем ненаставних 

радника, према распореду који утврђује декан Факултета у складу са потребама процеса рада и 

одлукама надлежних државних органа у вези са начином рада високошколских установа током 

ванредног стања и расположивим бројем извршилаца. 

 
Члан 2. 

 На Факултету се, почев од 16. марта 2020. године, обустављају сви облици наставе који 

подразумевају физичко присуство студената на Факултету. 

 Наставници и сарадници Факултета биће на располагању путем електронске поште и 

телефона.  

Сви ненаставни радници чији описи послова то омогућавају своје послове обављаће од 

куће. Запослени у Служби за одржавање и обезбеђење објекта Факултета биће ангажовани у 

минималном броју који ће омогућити функционисање Факултета.  
  

Члан 3. 
За време ванредног стања све седнице органа и тела Факултета, само по изузетној потреби, 

организоваће се искључиво електронским путем. 

  
Члан 4. 

 Запослени на Факултету уметности Универзитета у Нишу чији je опис послова такав да су 

у могућности да обављају послове ван просторија Факултета у обавези су да послове обављају од 

куће о чему ће непосредном руководиоцу достављати извештаје, у терминима и на начин које 

договори са непосредним руководиоцем.  

 
Члан 5.  

 Руковиодици организационих јединица Факултета су у обавези да обављају надзор над 

радом запослених и да воде евиденцију о запосленима који обављају послове ван просторија 

Факултета. 

 



2 
 

Члан 6. 
 Декан Факултета може мењати распоред рада запослених у складу са потребама рада 

Факултета током ванредног стања у складу са одлукама надлежних државних органа које се 

односе на рад високошколских установа током ванредног стања, одлукама које се односе на 

сузбијање заразне болести COVID-19 изaзвaнe вирусoм SARS-CoV-2, као и расположивим бројем 

извршилаца.  

 

Члан 7. 
Рад организован по овој Одлуци ће трајати до престанка ванредног стања уведеног 

Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020), након чега ће 

запослени обављати послове на начин одређен пре доношења ове Одлуке. 

 

Члан 8. 
На сва остала права и обавезе запослених сходно се примењују одредбе Закона о раду, 

Закона о високом образовању и уговора о раду са запосленима. 

 

Члан 9. 
Запослени који, током ванредног стања, обављају послове у просторијама Факултета  у 

обавези су да примењују све прописане мере заштите и користе заштитну опрему у складу са 

прописима.   

 

Члан 10. 
Ова одлука ће се усклађивати са актима Владе Републике Србије који се односе на 

организовање рада високошколских установа за време ванредног стања и актима Универзитета у 

Нишу. 

Запослени ће о увођењу рада утврђеним овом Одлуком, као и свим евентуалним 

променама у организовању рада Факултета бити обавештавани путем интернет странице 

Факултета. 

 

Члан 11. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

Због увођења ванредног стања на територији Републике Србије, Одлуком о проглашењу 

ванредног стања ("Службени гласник РС", бр. 29/2020) и Уредбе о организовању рада послодаваца 

за време ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 31/2020), уводи се организација рада у складу са 

овом Одлуком до престанка ванредног стања, у циљу спречавања ширења болести COVID-19 

изазване вирусом SARS-CoV-2, као и функционисања радних активности Факултета уметности 

Универзитету у Нишу. 

На сва остала права и обавезе запослених, за време трајања ванредног стања, сходно ће се 

примењивати одредбе Закона о раду, Закона о високом образовању и уговора о раду са 

запосленима, а након престанка ванредног стања запослени ће обављати послове на начин одређен 

пре доношења овог решења. 

 

 

  ДЕКАН ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ 
 

 

                 Проф. др Сузана Костић, с.р. 


