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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:  1583 

Датум: 4.12. 2020. године  

Н И Ш  
 

На основу препорука Кризног штаба Републике Србије, проглашене Ванредне ситуације на 

територији града Ниша,  препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-

00-01397/2020-06 од 21.9.2020. године, 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 у Нишу, декан Факултета уметности Универзитета у Нишу доноси следећу 

 
ОДЛУКУ  

О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ  

И  ПРЕЛАСКУ НА НАСТАВУ НА ДАЉИНУ 

 
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 као и расположивим бројем извршилаца. 

 
Члан 2. 

 На Факултету се, почев од 5.12.2020. године, обустављају сви облици наставе који 

подразумевају физичко присуство студената на Факултету. 

 Наставници и сарадници Факултета по раније утврђеном распореду обављаће наставу 

путем различитих платформи прилагођених конкретном предмету. 

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. Дежурства у Деканату 

Факултета биће организована у периоду од 10 – 14 часова сваког радног дана. 
  

Члан 3. 

Све седнице органа и тела Факултета организоваће се искључиво електронским путем. 

  
Члан 4. 

 Запослени на Факултету уметности Универзитета у који овом Одлуком обављају послове 

од куће обавезни су да достављају извештаје  непосредним руководиоцима у терминима и на 

начин које договоре са непосредним руководиоцем. 

 
Члан 5.  

 Руководиоци организационих јединица Факултета су у обавези да обављају надзор над 

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

Факултета и о томе обавештавају декана Факултета. 

 

 

 

 

 




