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 и 6/18) Савет Универзитета, на предлог Сената
Универзитета у Нишу, на седници одржаној 27.03.2019. 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 и
7/2018) – (у даљем тексту: Статут) у члану 6. ставу 1 додаје се алинеја која гласи:
„- Центар за трансфер технологија.“
Члан 2.
У Статуту Универзитета у Нишу додаје се одељак који гласи:
„VII. 16. Центар за трансфер технологија“.
Члан 3.
У члану 112. став 4. мења се и гласи:
„Уметнички савет има седам чланова и чине га:
проректор за науку,
три наставника Универзитета у Нишу из области историје уметности, естетике или
уметности,
један представник Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“,
један представник Галерије савремене ликовне уметности у Нишу,
један представник Народног музеја у Нишу“.
Члан 4.
У Статуту Универзитета у Нишу додаје се члан 115а који гласи:
„ Центар за трансфер технологије Универзитета је организациона јединица Универзитета у
Нишу без својства правног лица.
Центар за трансфер технологије Универзитета у Нишу обавља следеће послове:
1. унапређење
могућности
за делотворну примену научно-истраживачких резултата
Универзитета у циљу развоја привреде и друштва,
2. подстицање различитих облика трансфера знања између Универзитета и привреде,
3. пружање различитих облика подршке приликом пласмана нових технологија и иновација
на тржишту,
4. преузимање медијаторске улоге у повезивању више релевантних субјеката,
5. стварању мрежа и сарадње у циљу интензивнијег трансфера технологија,
6. јачање свести о потреби правне заштите и привредног искоришћавања интелектуалних
добара на Универзитету,
7. експертиза и подршка у изради технолошких и економских студија изводљивости,
8. помоћ у стварању нових иновационих центара и пословно технолошких паркова које
оснива Универзитет и факултети у саставу универзитета.
Центар за трансфер технологије Универзитета има своје органе и то: управника и Савет
Центра.
Центар за трансфер технологије Универзитета има управника.
Управника Центра за трансфер технологије именује ректор из реда наставника Универзитета
у Нишу, на период од три године.
Управник центра:
1. организује рад Центра и координира остваривање послова и задатака Центра,

2. сарађује са органима Универзитета и Центра,
3. присуствује седницама Савета Центра, без права гласа,
4. стара се о благовременом извршавању послова и задатака Центра,
5. стара се о уредном вођењу евиденција које води Центар,
6. одговоран је за правну и финансијску исправност донетих одлука и закључених уговора,
7. подноси извештај о раду Центра Сенату Универзитета,
8. ради и друге послове организације и координације активности Центра.
Савет Центра чине два проректора и по један професор са Грађевинско-архитектонског,
Електронског, Економског, Машинског, Природно-математичког, Технолошког и Факултета
заштите на раду. Чланове Савета Центра именује Сенат на предлог ректора.
Мандат чланова Савета траје три године.
Савет Центра:
1. доноси Годишњи план рада Центра,
2. доноси опште акте из надлежности Центра,
3. доноси одлуке о коришћењу средстава Центра,
4. разматра економске, финансијске и друге аспекте заштите и искоришћавања
интелектуалних добара створених на Универзитети и факултетима,
5. разматра реализацију закључених уговора о заштити и привредном искоришћавању
интелектуалних добара,
6. усваја Годишњи извештај о раду Центра и доставља га Сенату,
7. ради и друге послове из надлежности Центра.
Организација и начин рада Центра за трансфер технологије ближе ће се утврдити општим
актом који доноси Сенат.
Центар има свој знак.
Сенат Универзитета доноси одлуку о изгледу и о употреби знака Центра.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Центра за трансфер технологије
Универзитета обављају запослени на Универзитету у Нишу.“
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.
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У Нишу, 27.03.2019. године
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