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 На основу члана 118. став 2. и 3. Закона о високом образовању («Службени гласник 
Републике Србије» број 76/2005.), Савета Универзитета у Новом Саду на седници 
одржаној 11. септембра 2006. године, доноси 
 
 
 

АКТ О РЕОРГАНИЗАЦИЈИ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 
 
 

Садржина акта 
Члан 1. 

 
 Овим Актом о реорганизацији (у даљем тексту: Акт), Универзитет у Новом Саду (у 
даљем тексту: Универзитет) усклађује своју организацију са Законом о високом 
образовању (у даљем тексту: Закон), утврђује статус факултета основаних до ступања на 
снагу Закона и утврђује статус нових  високошколских јединица и других организационих 
јединица у свом саставу. 
  
Статусне промене 
 

Члан 2. 
 
 (1) Ради усклађивања организације са Законом, Универзитет не врши статусне 
промене.  
 (2) Одлуку о статусној промени, промени назива и седишта Универзитета доноси 
оснивач у складу са законом. 
  
Промена правне форме 
 

Члан 3.  
 

(1) Универзитет је самостална високошколска установа, са статусом правног лица. 
(2) Универзитет има права, обавезе и одговорности утврђене Законом и Статутом 

Универзитета. 
(3) Универзитет има у свом саставу факултете, као високошколске установе са 

статусом правног лица и факултете без статуса правног лица. 
(4) На оснивање и рад Универзитета и установа из става 3. овог члана примењују се 

прописи о јавним службама ако Законом није другачије одређено. 
(5) Универзитет има у свом саставу и друге високошколске јединице без статуса 

правног лица. 
(6) Универзитет има у свом саставу и организационе јединице,у складу са Статутом 

Универзитета 
(7) Универзитет може основати у свом саставу и друге високошколске јединице, 

организационе јединице и друге организације са статусом правног лица или без тог 
статуса, као и друге организације у складу са Законом и Статутом Универзитета. 

(8) У саставу Универзитета могу бити научни институти и друге установе које 
обављају научноистраживачку делатност, привредна друштва за обављање иновационе 
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делатности или привредна друштва за пружање инфраструктурне подршке иновационој 
делатности и други центри, радионице и лабораторије, чији је оснивач или један од 
оснивача Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина или Универзитет. 
  
Оснивач Универзитета 
 

Члан 4. 
  

   (1)   Оснивач Универзитета је Република Србија. 
(2) Права оснивача Универзитета врши Скупштина Аутономне Покрајине 

Војводине, Нови Сад, Владике Платона бб, у складу са законом. 
 
Назив и седиште Универзитета 
 

Члан 5.  
 

(1) Универзитет послује под називом: Универзитет у Новом Саду. 
(2) Назив Универзитета на латинском језику је Universitas studiorum Neoplantensis. 
(3) Назив Универзитета на енглеском језику је: University of Novi Sad. 
(4) Одлуком Савета Универзитета утврдиће се службени превод назива 

Универзитета на језик и писмо националних заједница. 
(5) Високошколске установе, односно високошколске јединице и друге јединице у 

саставу Универзитета садрже у свом називу и назив Универзитета. 
(6) Назив Универзитета се ставља испред назива високошколске установе, односно 

високошколске јединице и друге јединице у саставу Универзитета . 
(7) Седиште Универзитета је у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 5. 
(8) Седиште вискокошколских установа, односно вискошколских јединица 

Универзитета је у Новом Саду, Суботици, Сомбору и Зрењанину. 
 
Састав Универзитета 
 

Члан 6. 
 

(1) У саставу Универзитета су следећи факултети са статусом правног лица, по 
редоследу њиховог оснивања:  

1. Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет у Новом Саду, 
Нови Сад, ул. др Зорана Ђинђића бр. 2 

2. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет у Новом Саду, 
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 8 

3. Универзитет у Новом Саду, Правни факултет у Новом Саду, 
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 1 

4. Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет у Новом Саду, 
Нови Сад, Булевар цара Лазара бр. 1 

5. Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици, 
Суботица, ул. Сегедински пут бр. 9-11 

6. Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука у Новом Саду, 
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 6 

7. Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет у Новом Саду, 
Нови Сад, ул. Хајдук Вељкова бр. 3 
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8. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет у Новом Саду, 
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 3 

9. Универзитет у Новом Саду, Академија уметности у Новом Саду, 
Нови Сад, ул. Ђуре Јакшића бр. 7 

10. Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет  Суботица, Суботица,  
ул. Козарачка бр. 2а 

11. Универзитет у Новом Саду, Технички факултет «Михајло Пупин» у Зрењанину, 
Зрењанин, ул. Ђуре Ђаковића бб 

12. Универзитет у Новом Саду, Факултет физичке културе у Новом Саду, 
Нови Сад, ул. Ловћенска бр. 16 

13. Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, 
Сомбор, ул. Подгоричка бр. 4 
 

(2) У саставу Универзитета су и високошколске јединице без статуса правног лица 
и то: 

1. Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном 
језику у Суботици, Суботица, ул. Штросмајерова бр. 11 

2.Универзитет у Новом Саду, Асоцијација универзитетских центара за 
интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и универзитетски центри за 
интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије   

 
(3) У саставу Универзитета су организационе јединице без статуса правног лица, 

које обављају посебне стручне послове, сервисе и услуге и то: 
1. Ректорат,  
2. Централна библиотека,  
3. Центар за информационе технологије – ЦИТ УНС,  
4. Центар за квалитет,  
5. Центар за електронску микроскопију,  
6. Центар за студентске активности,  
7. Секретаријат  
 

 
Заступање Универзитета  
 

Члан 7.  
  

(1) Универзитет заступа и представља ректор у складу са законом и Статутом 
Универзитета. 

(2) Ректора у његовом одсуству замењује проректор којег ректор овласти.  
(3) Ректор може посебном одлуком односно пуномоћјем пренети поједина 

овлашћења за заступање на друго лице. 
  
 
Иступање у правном промету и одговорност Универзитета  

 
Члан 8.  

 
(1) У правном промету са трећим лицима Универзитет иступа самостално, у своје  

име и за свој рачун. 
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(2) За преузете обавезе Универзитет одговара свим својим средствима. 
(3) Универзитет је уписан у судски регистар код Трговинског суда у Новом  

Саду, број регистарског улошка 5-21. 
(4) Универзитет послује средствима у државној својини. Универзитет има 

и властита средства која стиче у складу са законом и овим Актом.   
 
Делатност Универзитета 
 

Члан 9.  
 

(1) У оквиру делатности високог образовања, Универзитет обавља 
научноистраживачку, уметничкостваралачку, експертскоконсултантску и издавачку 
делатност, а може обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати 
научног, истраживачког и уметничког рада, под условом да се тим пословима не угрожава 
квалитет наставе. 

(2) Делатност висoкошколских јединица и других јединица Универзитета утврђена 
статутом односно општим актом високошколске и друге јединице је истовремено 
делатност Универзитета утврђена посебним актом Савета Универзитета и саставни је део 
Статута Универзитета.  

(3) Делатност Универзитета и начин обављања делатности утврђени су Законом и 
Статутом Универзитета. 
 
Органи Универзитета  
  

Члан 10.  
 

(1) Универзитет има орган управљања, орган пословођења, стручне органе и 
Студентски парламент Универзитета. 

(2) Орган управљања је Савет Универзитета.  
(3) Орган пословођења је ректор Универзитета. 
(4) Највиши стручни орган је Сенат Универзитета. Универзитет може имати и 

друге стручне органе у складу са Статутом Универзитета.  
(5) Број чланова, услови за избор, начин избора и разрешења, надлежност и 

одговорност, као и начин одлучивања органа Универзитета утврђени су Законом и 
Статутом Универзитета.  
 
 
Јединице универзитета 
Заступање  

Члан 11.  
 

(1) Факултет, са статусом правног лица,  заступа и представља декан. 
(2) Одредбе члана 7. овог Акта сходно се примењују на заступање факултета.  
(3) Факултет без статуса правног лица заступа и представља ректор и декан у 

складу са посебним овлашћењем ректора, односно Статутом Универзитета и актом о 
оснивању.   

(4) Организационе јединице заступа и представља ректор и управник, руководилац 
или други орган руковођења у складу са посебним овлашћењем ректора, односно 
Статутом Универзитета и актом о оснивању.   
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(5) Организације из става 7. члана 3. овог Акта заступа и представља директор 
односно други орган пословођења и руковођења у складу са законом. 
 
 
Иступање у правном промету и одговорност 
 

Члан 12.  
 

(1) Факултет са статусом правног лица послује средствима у државној својини. 
Факултет има и властита средства која чине сопствени приход факултета која стиче у 
складу са Законом, Статутом Универзитета и својим статутом.  

(2) Факултет из става 1. овог члана у обављању делатности средствима која 
обезбеђује оснивач, у правном промету иступа на основу овлашћења из статута факултета, 
у своје име а за рачун Универзитета, у складу са законом, Статутом Универзитета и 
својим статутом.   

(3) Факултет из става 1. овог члана располаже властитим средствима која чине 
сопствени приход факултета у складу са Законом. 

(4)  Факултет, друга високошколска јединица и организационе јединице 
Универзитета без статуса правног лица располажу властитим средствима у складу са 
законом и Статутом Универзитета, односно актом о њеном оснивању.  
 
 
Делатност 
 

Члан 13.  
 

(1) Факултет остварује академске студијске програме на свим нивоима студија и 
развија научноистраживачки, стручни односно уметнички рад у једној или више области. 
Факултет може остваривати и струковне студијске програме. Факултет може остваривати 
и друге делатности и послове у складу са Законом, Статутом Универзитета и својим 
статутом.  

(2) Друге високошколске јединице, организационе јединице и организације у 
саставу Универзитета обављају делатност и послове за које су основане, у складу са 
законом, Статутом Универзитета и својим статутом. 
 
Органи  

Члан 14.  
 

(1) Факултет са статусом правног лица има орган управљања, орган пословођења, 
стручне органе и студентски парламент факултета.  

(2) Орган управљања факултета из става 1. овог члана је савет факултета.  
(3) Орган пословођења факултета из става 1. овог члана је декан факултета. 
(4) Највиши стручни орган факултета из става 1. овог члана је наставно-научно 

веће факултета. Факултет има  изборно веће, а може имати и друге стручне органе у 
складу са статутом факултета.  

(5) Факултет без статуса правног лица има орган руковођења, савет, стручне органе 
и студентски парламент у складу са законом, Статутом Универзитета и актом о његовом 
оснивању.  
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(6) Друге високошколске јединице, организационе јединице и организације имају 
органе утврђене законом, Статутом Универзитета, актом о оснивању и сопственим 
статутом.  

(7) Број чланова, услови за избор, начин избора и разрешења, надлежност и 
одговорност, као и начин одлучивања органа факултета из става 1. овог члана, као и 
високошколских и других организационих јединица, утврђени су законом, Статутом 
Универзитета и сопственим статутом.  
 
 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА  
 

Члан 15.  
 

Овај акт ступа на снагу 8 дана од дана објављивања. Објављивање ће се извршити 
достављањем Акта јединицама у саставу Универзитета, на интернет презентацији и 
огласној табли Универзитета (Гласник Универзитета). 
 
 
        ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  
 
                   Проф. др Светлана Лукић  
 
 


