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[Закон о оснивању Универзитета у Нишу, од 15. јуна 1965. године] 
 

На основу члана 197. став 2. Устава Социјалистичке Републике 
Србије издајем 

 
У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ОСНИВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У 
НИШУ 

Проглашава се Закон о оснивању Универзитета у Нишу који је 
усвојила Скупштина Социјалистичке Републике Србије на седници Репу-
бличког већа од 28. маја 1965. године и на седници Просветно-културног 
већа од 14. јуна 1965. године. 
 
 
РС број 151 
У Београду, 15. јуна 1965. године 

 Председник Скупштине, 
   Душан Петровић, с.р. 

 

З А К О Н  

О ОСНИВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 

Члан 1. 

Оснива се Универзитет у Нишу. 

Члан 2. 

У састав Универзитета у Нишу улазе факултети са седиштем у 
Нишу, који су до сада били у саставу Универзитета у Београду, и то: 
Медицински факултет, Правно-економски факултет и Технички факултет. 

Даном почетка рада Универзитета у Нишу факултети из претход-
ног става издвајају се из састава Универзитета у Београду. 

Члан 3. 

Универзитет у Нишу отпочеће са радом 1. септембра 1965. године. 
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Члан 4. 

Избор универзитетских органа извршиће се најкасније до 1. сеп-
тембра 1965. године. 

Одлуком Савета Универзитета у Београду одредиће се број члано-
ва савета Универзитета које именује Републичко извршно веће, број пред-
ставника високошколских установа и начин њиховог избора, као и број 
чланова које бирају студенти и представници радних људи јединица Уни-
верзитета и начин њиховог избора. 

По доношењу статута Универзитета, савет ће усагласити свој са-
став и организацију одредбама статута. 

Члан 5. 

Скупштина Универзитета у Нишу образује се сагласно члану 40. 
Закона о високом школству, с тим што скупштину сачињавају сви настав-
ници високошколских установа у саставу Универзитета. 

Члан 6. 

Прву скупштину Универзитета у Нишу за избор ректора и једног 
проректора сазваће припремни одбор који сачињавају декани и представ-
ници закона и два представника Универзитета у Београду које одреди Са-
вет Универзитета у Београду. 

Одлуком Савета Универзитета у Београду одредиће се број пред-
ставника сарадника, других радних људи и студената високошколских ус-
танова из члана 2. овог закона, као и начин њиховог избора у прву скупш-
тину Универзитета у Нишу. 

Члан 7. 

Републички друштвени фонд за школство обезбеђује накнаду за 
делатност Универзитета у Нишу. 

Члан 8. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Слу-
жбеном гласнику Социјалистичке Републике Србије". 

 
 
[Службени гласник СР Србије, 21 (1965), 26, стр. 613-614] 




