
Полазећи од акта Организација рада запослених у стручној служби, као и запослених изван 

организационих јединица на Факултету безбедности за време трајања ванредног стања бр. 159/2 од 

16-03.2020. године (у даљем тексту: Организација рада), а имајући у виду доношење нових мера од 

стране надлежних органа Републике Србије у сузбијању ширења корона вируса, као и Одлуке и 

препоруке Ректорског колегијума Универзитета у Београду, Кризни штаб Факултета безбедности 

одлучио је да се поменути акт о Организацији рада измени у делу који се односи на рад на Факултету 

безбедности. 

У том смислу, почев од понедељка 23.03.2020. године, запослени у стручној служби као и 

запослени ван организационих јединица којима су додељени послови и задаци које треба да 

обављају од куће, радиће убудуће од куће електронским путем свих радних дана, а свакога петка 

достављаће секретару факултета извештај о свом недељном раду на мејл адресу nnastic@fb.bg.ac.rs. 

Запослени који због природе посла своје радне задатке могу искључиво да обављају на Факултету, 

као и сви они запослени чије је присуство за извршавање одређеног задатка неодложно и нужно, 

долазиће на посао, односно Факултет, искључиво на позив секретара или декана Факултета, а по 

одлуци декана.  Такав начин ангажовања важиће само за одређени задатак и односиће се само на 

одређене дане, а не за континуиран рад. Запосленима који би на овај начин дошли на посао, на 

располагању ће бити опрема за хигијенску заштиту и омогућен рад у извојеним канцеларијама.  

 

ВАЖНО: Запослени се упозоравају да веома озбиљно схвате своје радне обавезе за време трајања 

ванредног стања. То се односи на све прописе о раду за време трајања ванредног стања, а нарочито 

на одредбе Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања и на начин вршења 

надзора над радом запослених. У складу са истим Факултет евидентира рад запослених тако што 

прикупља извештаје о раду запослених који послове и задатке обављају од куће (ван простора 

Факултета). Запослени који не доставе извештаје о свом недељном раду од куће, сматраће се да нису 

учествовали у процесу рада од куће, што ће имплицирати последице по њихове месечене приходе. 

 

 

Срдачан поздрав, 

ДЕКАН                 

Проф. др Владимир Н. Цветковић 

 


