
 
 
''НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ''-НИШ 
Бр.01-215/1 
Ниш, 27.01.2011.године 
 
 
На основу чл. 9 ст.1 т.1 Одлуке о ''Народном универзитету''-Ниш (''Службени 
лист Града Ниша'' бр. 65/03, 5/05 и 94/10), чл. 22 ст.1 т.1 и чл.55 Статута 
''Народног универзитета''-Ниш, Управни одбор ''Народног универзитета''-
Ниш, на седници одржаној дана 27.01.2011.године, донео је 
 
 
 

С Т А Т У Т 
о измени Статута ''Народног универзитета''-Ниш 

 
Чл.1 

 
У Статуту ''Народног универзитета''-Ниш бр.01-141/1 од 26.01.2004.године, 
бр.01-405/1 од 29.04.2004.године и бр.01-1657/1 од 15.10.2009.године, чл.12 
мења се и гласи: 
 
''У ''Народном универзитету'', као културно образовној установи обављају се 
следеће делатности: 
 

-претежна делатност- 
 

85.59-Остало образовање 
 

 
којим је обухваћено: образовање одраслих, односно образовање становништва 
ван система редовног школског и универзитетског образовања у дневним или 
вечерњим разредима у школама или у посебним установама за одрасле, као и 
организација и реализација 
 
 
учења страних језика на свим нивоима за децу и одрасле, организују се 
специјализовани течајеви за стране језике, течајеви за пословни језик, 
преводилачка делатност, симултано превођење и инокореспонденција, 
течајеви српског језика за стране грађане, дистрибуира се страна литература 
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за потребе полазника, реализују се програми за студије из области менаџмента 
и друга подручја пословне едукације, организују се маркетиншки послови за 
издања и програме, врши се стицање права обављања одређених услуга, 
стручно усавршавање, стицање посебних знања и оспособљавања за рад на 
радном месту, стицање вештина за обављање одређених услуга, уз 
усавршавање у процесу рада и у струци и иновирање знања, организују се 
трибине, семинари, научна саветовања и предавања, представљање књига, 
публикација и програма. 

-допунске делатности- 
 

85.53-Делатност школа за возаче 
58.11-Издавање књига 
62.03-Управљање рачунарском опремом 
63.11-Обрада података, хостинг и сл. 
74.30-Превођење и услуге тумача 
82.11-Комбиноване канцеларијско-административне услуге 
82.19-Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована 

канцеларијска подршка 
77.33-Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске 

опреме (укључујући рачунаре) 
94.99-Делатност осталих организација на бази учлањења 

 
Чл.2 

 
Овај Статут ступа на снагу даном добијања сагласности Оснивача и објављује 
се на начин утврђен Статутом. 
 
 Председник 

Управног одбора 
 

_____________________ 
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