На основу члана 63. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању („Служени гласник Републике
Србије“ број 88/2017, 27/17 и 73/18) и члана 17. став 1. тачка 1. Статута Универзитета у Нишу (“Гласник
Универзитета у Нишу” брoj 8/17, 6/18, 7/18 и 2/19) Савет Универзитета, на предлог Сената Универзитета
у Нишу, на седници одржаној 05.06.2019. године, донео је следећу
ОДЛУКА
о изменама и допунама Статута Универзитета у Нишу
Члан 1.
У Статуту Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 8/2017, 6/2018, 7/2018 и
2/2019) – (у даљем тексту: Статут) у члану 6. ставу 1 додаје се алинеја која гласи:
„- Спортско удружење Универзитета у Нишу.“
Члан 2.
У Статуту Универзитета у Нишу, додаје се одељак који гласи:
„VI. 4. Спортско удружење Универзитета у Нишу“.
После члана 77. додаје се нови члан 77а који гласи:
„Члан 77а
Спортско удружење Универзитета у Нишу (у даљем тексту: СУУН) је правно лице у форми
удружења, сагласно одредбама Закона о спорту.
Оснивачи СУУН-а су:
1) Универзитет у Нишу,
2) Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу,
3) Савез студената Универзитета у Нишу.
СУУН је добровољно, невладино, неполитичко и непрофитно удружење на Универзитету у Нишу,
основано ради организованог бављења универзитетским спортом.
У СУУН удружују се факултети и студентске организације Универзитета у Нишу ради
остваривања заједничких циљева у области спорта студентске популације у Републици Србији.
Циљеви СУУН уређују се оснивачким актом и Статутом СУУН.
Чланови СУУН прихватају правила и програме СУУН, Универзитетског спортског савеза Србије
(УССС), Европске универзитетске спортске асоцијације (ЕУСА) и Међународне федерације
универзитетског спорта (ФИСУ).
СУУН се оснива на оснивачкој скупштини коју чине овлашћени представници оснивача. На
оснивачкој скупштини овлашћени представници оснивача потписују оснивачки акт и статут СУУН и
именују лице овлашћено за заступање.
Основни циљеви СУУН су:
- Утврђивање основа заједничке политике у области универзитетског спорта на Универзитету у
Нишу;
- Подстицање омасовљавања, развоја и унапређивања универзитетског спорта на Универзитету
у Нишу;
- Утврђивање основних принципа система спортских такмичења;
- Утврђивање и спровођење програма међународне сарадње уобласти спорта студентске
популације, како у обасти са спортским организацијама и покретима у другим земљама, тако и
у области сарадње са међународним спортским организацијама;
- Представљање Универзитета у Нишу на међууниверзитетским такмичењима које организује
УССС;
- Вођење рачуна о поштовању начела олимпизма, изражених у документима Међународног
олимпијског комитета (МОК), ФИСУ и ЕУСА и ангажовање против сваког облика
дискриминације и насиља у спорту, као и против допинга у спорту и поштовање свих
међународних конвенција које ту област регулишу;
- Организовање свих такмичења и манифестација на универзитетском нивоу;

-

Старање о образовању и усавршавању спортских стручњака који су ангажовани у студентском
спорту на Универзитету у Нишу;
- Координација са образовним и научним институцијама у земљи око учешћа наших
представника на националним и међународним научним конференцијама које организују
УССС, ФИСУ и ЕУСА и другим научним и стручним скуповима у земљи и иностранству;
- Обезбеђење и рапсодела средстава намењених финансирању одређених такмичарских и
вантакмичарских активности, односно одређених активности и задатака који су од интереса за
остваривање функције СУУН на нивоу Србије;
- Активности на обезбеђењу материјалних услова за припремање и наступ спортиста на
националним такмичењима које организује УССС;
- Утврђивање признања, награда и других видова стимулације студената спортиста, стручних и
спортских радника и организација у области спорта на Универзитету у Нишу.
Својство члана СУУН стиче се приступањем.
Органи СУУН су: Скупштина, Надзорни одбор, Управни одбор и Председник СУУН.
Скупштину чини: 7 чланова и то: 5 представника Универзитета у Нишу, које бира Савет
Универзитета, једног представника Факултета спорта и физичког васпитања кога бира Савет Факултета и
једног представника Савеза студената Универзитета у Нишу кога бира Скупштина Савеза студената
Универзитета у Нишу.
Чланови Скупштине бирају се на мандатни период од три године.
СУУН има надзорни одбор од три члана. Председника и два члана Надзорног одбора бира
скупштина СУУН на период од 3 године.
Председник и чланови Надзорног одбора у првом мандату именују се оснивачким актом СУУН.
Председник и чланови Надзорног одбора имају заменике које бира скупштина СУУН. Мандат
заменика престаје кад и мандат чланова Надзорног одбора чији су заменици.
СУУН има Управни одбор. Преседник Управног одбора је Председник СУУН, који је лице
овлашћено за заступање СУУН.
СУУН стиче средства за остваривање својих циљева из уписнине, чланарине, прихода од
сопствених делатности, спонзорства, донаторства, јавних прихода и из других извора у складу са законом.
Приходи и расходи СУУН утврђују се годишњим финансијским планом СУУН.
Средства СУУН користе се за финасирање припрема и учешћа спортиста на одговарајућим
такмичењима и за извршење других циљева СУУН.
СУУН има спортског директора, кога именује Управни одбор.
Организација и рад СУУН уређују се Статутом, који доноси Скупштина СУУН. Сагласност на
Статут СУУН даје Савет Универзитета.
СУУН се уписује у Регистар који води Агенција за привредне регистре и стиче својство правног
лица даном уписа у Регистар.
Скупштина СУУН доноси годишњи план рада и усваја извештај о раду за претходну годину.
Годишњи План рада и Извештај о раду за претходну годину СУУН доставља оснивачима“.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Гласнику Универзитета у Нишу“.
Члан 6.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Нишу“ и доставити правној служби и архиви
Универзитета у Нишу.
СУ број: 1/00-02-004/19-005
У Нишу, 05.06.2019. године
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Проф. др Душан Трајковић, с.р.

