
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА
Број: 152/1
Датум: 23. март 2020. године
Београд, Добрињска 11/3

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ("Сл. 
гласник РС" 29/2020), директор Института за педагошка истраживања доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ БРОЈ 152 ОД 16. 3. 2020. ГОДИНЕ

1. Тачка 7. мења се и гласи: „Рад административне службе и помоћног особља ће се
              обављати од куће, почев од 23. 03. 2020. године, уз неопходна дежурства која се
              своде на најмању могућу меру, по Плану дежурстава који сачињава директор
              Института, тако да уторком и петком по један запослени долази на Институт, с тим да
              му је обезбеђен такси или други превоз од адресе становања до посла и назад. 
              Запослени у административној служби и помоћно особље  су дужни да у случају
              хитности и неодложне потребе, по налогу директора Института, дођу на посао и ван
              наведених дежурстава, о чему ће бити благовремено обавештени, уз обезбеђен
              превоз“.
2. Тачка 8. мења се и гласи: „Потпуно се обуставља коришћење библиотеке Института за
              посетиоце и запослене, почев од 23. 03. 2020. године“.
3. Тачка 9. мења се и гласи: „Врата Института се закључавају приликом одласка
              дежурног лица и поново откључавају по његовом доласку“.
4. Остале тачке Одлуке број 152 од 16. 03. 2020. остају на снази. 
5. Ова Одлука ступа на снагу одмах.

О б р а з л о ж е њ е
Имајући у виду да су након доношења Одлуке број 152 промењене околности, посебно у 
смислу трајања полицијског часа и ограничавања јавног превоза, као и да је Влада 
Републике Србије препоручила да се у највећој могућој мери омогући рад запослених од 
куће, а у циљу заштите живота и здравља људи и спречавања даљег ширења заразе 
изазване пандемијом корона вируса, одлучено је као у диспозитиву.

                      
                                                                                                                                                ДИРЕКТОР

                                                                                                                          
 
                                                                                                                                        др Николета Гутвајн

Доставити: - свим запосленима на Институту за педагошка истраживања 
                     - објавити на огласној табли и на интернет страници Института.


