
          
 
 
 На основу члана 118. став 2. и 3. Закона о високом образовању («Службени гласник 
Републике Србије» број 76/2005.) и на предлог Наставно-научног већа Универзитета у Нишу 
који је утврђен на седници одржаној 17.7.2006. године, Савет Универзитета у Нишу на 
седници која је одржана  05.9.2006. године донео је 
 
 

О Д Л У К У 
О 

РЕОРГАНИЗАЦИЈИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 
 
 
Садржина одлуке 

Члан 1. 
Одлуком o реорганизацији (у даљем тексту: Одлука) Универзитет у Нишу (у даљем 

текту: Универзитет) усклађује своју организацију са Законом о високом образовању (у даљем 
тексту: Закон), утврђује статус факултета у свом саставу основаних до ступања на снагу 
Закона и статус високошколских и других организационих јединица у свом саставу.  
  
Статус и статусне промене 

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

Универзитета. 
Универзитет има у свом саставу високошколске установе са статусом правног лица, 

основане у складу са Законом (у даљем тексту: високошколске установе). 
На оснивање и рад Универзитета и установа из става 3. овог члана примењују се 

прописи о јавним службама, ако другим законима или прописима није другачије одређено. 
Универзитет има у свом саставу и друге високошколске организационе јединице, 

односно друге организационе јединице утврђене Статутом Универзитета, без статуса правног 
лица. 

Универзитет може основати или примити у свој састав и друге установе, 
организационе јединице или друге организације са статусом правног лица и без тог статуса, 
као и друге организације у складу са Статутом Универзитета и посебним прописима.  
 Одлуку о статусној промени, промени назива и седишта Универзитета доноси Влада 
Републике Србије, у име оснивача, у складу са Законом. 
 
Оснивач Универзитета 

Члан 3. 
Оснивач Универзитета је Република Србија. 
Права оснивача Универзитета врши Влада Републике Србије.  

 
Назив и седиште Универзитета 

Члан 4. 
Назив Универзитета је: Универзитет у Нишу. 

 Назив Универзитета на енглеском језику је: University of Niš.  
Високошколске установе, друге организационе јединице и организације у саставу 

Универзитета садрже у свом називу и назив Универзитета. 
Назив Универзитета се ставља испред назива јединица Универзитета из става 3. овог 

члана. 
Седиште Универзитета је у Нишу, Универзитетски трг број 2. 
Седиште установа, односно високошколских јединица Универзитета из става 3. овог 

члана је у Нишу, Лесковцу и Врању, а свака установа, односно високошколска јединица 
уписује своје седиште у свој статут.  
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Заступање Универзитета  
Члан 5.  

Универзитет заступа и представља ректор.  
Ректора у његовом одсуству замењује проректор којег ректор овласти.  
Ректор може посебном одлуком, односно пуномоћјем пренети поједина овлашћења за 

заступање на друго лице. 
Пуномоћник је дужан да се придржава овлашћења одређених законом, овим Статутом 

и одлукама органа Универзитета. 
Пуномоћник је дужан да свој оверени потпис достави суду који води регистар.  
Ректор може овластити друго лице да располаже новчаним средствима и да обавља 

поједине послове из своје надлежности.  
Ректор одређује садржај, обим и време трајања овлашћења пуномоћника. 

 
Иступање у правном промету и одговорност Универзитета  
 

Члан 6.  
У правном промету са трећим лицима Универзитет иступа самостално, у своје име и за 

свој рачун. 
За преузете обавезе Универзитет одговара свим својим средствима. 
Универзитет је уписан у судски регистар код Трговинског суда у Нишу Фи број 8/05. 
Универзитет послује средствима у државној својини. Универзитет има и сопствена 

средства која стиче у складу са законом и Статутом.   
 
Делатност Универзитета 

Члан 7. 
У оквиру делатности високог образовања, Универзитет обавља научноистраживачку, 

уметничкостваралачку, иновациону, 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.  

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

Члан 8.  
Универзитет има орган управљања, орган пословођења, стручне органе и Студентски 

парламент Универзитета. 
Орган управљања је Савет Универзитета.  
Орган пословођења је ректор Универзитета. 
Највиши стручни орган је Сенат Универзитета.  
Универзитет може имати и друге стручне органе у складу са Статутом Универзитета.  
Број чланова, услови за избор, начин избора и разрешења, надлежност и одговорност, 

као и начин одлучивања органа Универзитета утврђени су Законом и Статутом Универзитета.  
 
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ УНИВЕРЗИТЕТА 
 

Члан 9.  
Организационе јединице у саставу Универзитета су: 
1) Високошколске установе са статусом правног лица: 

- Универзитет у Нишу, Грађевинско- архитектонски факултет у Нишу 
- Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу 
- Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу 
- Универзитет у Нишу, Машински факултет у Нишу 
- Универзитет у Нишу, Медицински факултет у Нишу 
- Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању 
- Универзитет у Нишу, Правни факултет у Нишу 
- Универзитет у Нишу, Природно- математички факултет у Нишу 
- Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу 
- Универзитет у Нишу, Факултет Уметности у Нишу 
- Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу 
- Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу 
- Универзитет у Нишу, Филозофски факултет у Нишу 
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2)  Високошколске организационе јединице без статуса правног лица: 
- Нови факултети, 
- Департмани,  
- Установе које обављају научно-истраживачку делатност, 
- Центар за мултидисциплинарне студије, 
- Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 
- Центри за поједине научно-стручне области. 

 
3) Организационе јединице са статусом правног лица: 

- Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ у Нишу,  
- Фондација за решавање стамбених потреба младих научних радника и 

уметника Универзитета у Нишу,  
- Привредна друштва која обављају иновациону делатност, 
- Привредна друштва која пружају инфраструктурну подршку иновационој 

делатности, 
- Други центри, лабораторије, радионице за подршку делатности Универзитета, 

 
4) Организационе јединице без статуса правног лица: 

- Центар за унапређење квалитета универзитетских студија, 
- Центар за међународну сарадњу универзитета, 
- Центар за развој каријере студената, 
- Центар за признавање страних високошколских исправа, 
- Издавачка јединица Универзитета,  
- Јединствени универзитетски информациони систем ЈУНИС, 
- Секретаријат Универзитета. 

 
Члан 10. 

Права оснивача факултета из члан 9. став 1. ове Одлуке врши Влада Републике 
Србије. 

Факултет послује средствима у државној својини.  
Факултет има и сопствена средства која стиче у складу са законом. 
Одлуку о статусној промени, промени назива и седишта факултета доноси Савет 

Универзитета, на предлог савета факултета, двотрећинском већином. 
 
Заступање  

Члан 11.  
Факултет, са статусом правног лица,  заступа и представља декан. 
Одредбе члана 5. став 2.-7. сходно се примењују на заступање факултета.  
Факултет без статуса правног лица заступа и представља ректор и декан у складу са 

посебним овлашћењем ректора, односно Статутом Универзитета и актом о оснивању.   
Факултети стичу средства за спровођење одобрених, односно акредитованих 

студијских програма у оквиру своје делатности на основу уговора који Универзитет закључује 
са Владом, по претходно прибављеном мишљењу Министарства. 

Организационе јединице из члана 9. став 1. тачка 2. и 4. ове Одлуке заступа и 
представља ректор и управник, руководилац или други орган руковођења у складу са актом о 
оснивању, Статутом Универзитета и посебним овлашћењем ректора. 

Организације из члана 9. став 1. тачка 3. ове Одлуке заступа и представља директор, 
односно други орган пословођења и руковођења у складу са законом. 
 
Одговорност у правном промету 

Члан 12.  
Факултет са статусом правног лица послује средствима у државној својини.  
Средства која факултет, односно друга организациона јединица оствари, изузев 

средстава која обезбеђује Република, чине сопствени приход факултета, односно 
организационе јединице (школарина, пружање услуга трећим лицима, поклон, донације, 
спонзорство и други извори стицања средстава). 

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.  

Организациона јединица Универзитета располаже сопственим средствима у складу са 
законом, Статутом Универзитета и сопственим статутом, односно актом о њеном оснивању.  
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Кад послује средствима која чине сопствени приход, у правном промету  
организациона јединица из члана 9. овe одлуке иступа у своје име и за свој рачун, у складу 
са законом, Статутом Универзитета и сопственим статутом, односно актом о њеном оснивању, 
а за преузете обавезе одговараја својим средствима.  
 
Делатност 

Члан 13.  
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.  
Друге 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.  
Факултет са статусом правног лица има орган управљања, орган пословођења, стручне 

органе и студентски парламент факултета.  
Орган управљања факултета из става 1. овог члана је савет факултета.  
Орган пословођења факултета из става 1. овог члана је декан факултета. 
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.  

Број чланова, услови за избор, начин избора и разрешења, надлежност и одговорност, 
као и начин одлучивања органа факултета из става 1. овог члана, утврђују се статутом 
факултета, у складу са Законом и  Статутом Универзитета.  

Друге организационе јединице Универзитета имају органе утврђене законом, Статутом 
Универзитета, актом о оснивању и сопственим статутом.  
 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА  
 

Члан 15.  
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана по објављивању у „Гласнику Универзитета у 

Нишу“.  
 
 
      П Р Е Д С Е Д Н И К  

САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 
 
Проф. др Властимир Николић, с.р. 

 
 
 


