На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању
(„Служени гласник Републике Србије“ број 76/2005, 100/2007 – аутентично
тумачење, 97/2008 и 44/2010) и члана 16. став 1. тачка 1. Статута Универзитета у
Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу” брoj 5/2010, 4/2011, 5/2011, 6/2012,
8/2012, 3/2013 и 3/2014) Савет Универзитета, на предлог Сената Универзитета у
Нишу, на седници одржаној 28.05.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Статута Универзитета у Нишу
Члан 1.
У члану 6. став 1. тачка 4. Статута Универзитета у Нишу („Гласник
Универзитета у Нишу“ број 5/10, 4/11, 5/11, 6/12, 8/12, 3/13 и 3/14) додају се
организационе јединице без својства правног лица:
- Центар за подршку студентима
- Центар за јавне политике Европске уније.
Члан 2.
После члана 69в. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у
Нишу“ број 5/10, 4/11, 5/11, 6/12, 8/12, 3/13 и 3/14) додаје се члан 69г. који
гласи:
“Члан 69г.
Центар за подршку студентима је организациона јединица Универзитета у
Нишу, без својства правног лица, основана са циљем да пружа подршку:
1. Студентима са са инвалидитетом,
2. Студентима из мањинских група,
3. Студентима лошег материјалног стања,
4. Студентима који се суочавају са тешкоћама током студирања које су
проузроковане неким од следећих фактора:
1) нижи социо-економски статус;
2) потичу из других средина, односно, немају пребивалиште у
универзитетском центру;
3) имају тешкоће у прилагођавању новој средини и учењу;
4) долазе из породица у којима ниједан од родитеља нема
универзитетску диплому и сл.
5. Матурантима из друштвених група које су подзаступљене у систему
високог образовања (ђаци са хендикепом, из мањинских група, са села,
који немају пребивалиште у универзитетским центрима, из средњих
стручних школа, из сиромашних породица, из породица са
необразованим родитељимаи сл.)
6. Студентима – страним држављанима.
Члан 69д.
Центар за подршку студентима остварује своје циљеве и задатке путем:
1. Информативне услуге студентима:
1) унапређење студентског стандарда,
2) почетна оријентација,
3) упућивање на друге доступне услуге,

4) заступањем студентских интереа из области студирања и студентског
стандарда пред надлежним органима,
5) информисање наставног особља о потребама студената из појединих
циљних група,
6) помоћ у решавању стаусних питања студената страних држављана.
2. Саветодавне и услуге и психо-социјалане подршке:
1) психолошко саветовалиште
2) помоћ у учењу
3. Активности праћења потреба студената:
1) праћење и уочавање проблема са којима се циљне групе суочавају,
2) праћење промена структуре студентске популације на универзитету
и факултетима,
4. Координације активности подршке судентима коју пружају Универзитет,
факултети и друге релевантне друштвене институције.
Члан 69ђ.
Центар за подршку студентима има управника и Савет Центра.
Управник Центра координира активности у Центру са циљем да се на
ефикасан и делотворан начин реализују циљеви и задаци Центра утврђени овим
Статутом.
Ректор именује и разрешава управника Центра и заменика управника
Центра, на период од три године.
Члан 69е.
Савет Центра за подршку студентима чине пет наставника Универзитета у
Нишу.
Савет Центра:
1. доноси Годишњи план рада Центра и доставља га Сенату Универзитета,
2. разматра и усваја Годишњи извештај о раду Центра и доставља га
Сенату Универзитета,
3. разматра активности на Универзитету и факултетима у области подршке
студентима из члана 69г. овог Статута.
4. даје предлоге и иницијативе из домена подршке студентима надлежним
органима Универзитета и факултета,
Чланове Савета Центра именује Сенат Универзитета у Нишу на предлог
ректора.
Члан 69ж.
Правне, финансијске, административне, техничке и друге послове за
Центар обавља Секретаријат Универзитета.
Ректор, у оквиру Правилника о систематизацији послова Универзитета у
Нишу, одређује број и структуру запослених на пословима Центра и конкретне
послове и задатке на радним местима.
Факултети могу, у сарадњи са Универзитетом, да запосле или ангажују лица
за рад на пословима Центра за подршку студентима.
Члан 69з.
Сенат доноси општи акт о раду Центра за подршку студентима.
Савет Центра за подршку студентима једном годишње подноси Сенату
извештај о раду.“

Члан 3.
После члана 69з. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у
Нишу“ број 5/10, 4/11, 5/11, 6/12, 8/12, 3/13 и 4/14) додаје се члан 69и. који
гласи:
„Члан 69и.
Центар за јавне политике Европске уније је организациона јединица
Универзитета у Нишу, без својства правног лица, који је основана у складу са
обавезама преузетим у оквиру Темпус пројекта „Development of the Policy-Oriented
Training Programs in the Context of the European Integrations” (2012-2015) и у
оквиру ког су обезбеђена средства за оснивање и почетак рада Центра.
Оснивачи Центра су Универзитет у Нишу и Правни факултет Универзитета у
Нишу.
Седиште Центра је у Нишу, у просторијама Правног факултета, Трг Краља
Алексдандра 11.
Средства за даљни рад Центра обезбедиће се из буџета Републике Србије и
сопствених прихода Центра.
Члан 69ј.
Задаци Центра за јавне политике Европске уније су:
1) подизање истраживачких капацитета наставника, истраживача и сарадника
у области јавних политика Европске уније;
2) развој програма обука јавних службеника, привредних предузетника и
организација цивилног друштва у областима секторских политика Европске
уније;
3) подршка државним институцијама у процесу придруживања Европској
унији;
4) подстицање различитих облика сарадње између Универзитета и привреде и
друштва;
5) подизање нивоа свести, разумевања и знања у Републици Србији о јавним
политикама Европске уније и њиховом утицају на унутрашњи правни
поредак Републике Србије.
Члан 69к.
Активности Центра за јавне политике Европске уније су:
1) Организовање обука и пружање стручне помоћи из области секторских
политика Европске уније;
2) Издавачка делатност:
- издавање књига, брошура и других публикација,
- издавање часописа и сличних периодичних издања;
3) Библиотечка делатност;
4) Документационо-информациона делатност.
Члан 69л.
Центар за јавне политике Европске уније има управника и Савет Центра.
Управник Центра координира активности у Центру са циљем да се на
ефикасан и делотворан начин реализују циљеви и задаци Центра утврђени овим
Статутом.
Ректор именује и разрешава управника Центра и заменика управника
Центра, на период од три године.

Члан 69љ.
Савет Центра за јавне политике Европске уније чине пет наставника
Универзитета у Нишу.
Савет Центра:
1. доноси Годишњи план рада Центра и доставља га Сенату Универзитета,
2. разматра и усваја Годишњи извештај о раду Центра и доставља га
Сенату Универзитета,
3. разматра активности на Универзитету и факултетима описаним у члану
69к. овог Статута.
4. даје предлоге и иницијативе из домена јавне политике Европске уније
надлежним органима Универзитета и факултета.
Чланове Савета Центра именује Сенат Универзитета у Нишу на предлог
ректора.
Члан 69м.
Правне, финансијске, административне, техничке и друге послове за
Центар обављају стручне службе Правног факултета Универзитета у Нишу.
Факултети могу, у сарадњи са Универзитетом, да запосле или ангажују лица
за рад на пословима Центра за јавне политике Европске уније.
Члан 69н.
Сенат доноси општи акт о раду Центра за јавне политике Европске уније.
Савет Центра за јавне политике Европске уније једном годишње подноси
Сенату извештај о раду.“
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Гласнику
Универзитета у Нишу“
Члан 5.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Нишу“ и доставити
правној служби и архиви Универзитета у Нишу.
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