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[Закон о оснивању Универзитета у Приштини, од 18. новембра 
1969. године] 
  

На основу члана 116. Уставног закона Социјалистичке Аутономне 
Покрајине Косова, издајем 
 

У  К  А  З  
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ОСНИВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У 

ПРИШТИНИ 

Проглашава се Закон о оснивању Универзитета у Приштини, који 
је усвојила Скупштина Социјалистичке Аутономне Покрајине Косова, на 
седници Покрајинског већа од 18. новембра 1969. године и на седници 
Просветно-културног већа од 18. новембра 1969. године. 
 
ПС – број 1859 
Приштина 18. новембра 1969. године 
 

Председник скупштине, 
Илијаз Куртеши, с. р. 

 
З А К О Н   

О ОСНИВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ 

Члан 1. 

Оснива се Универзитет у Приштини. 
Универзитет има својство правног лица. 

Члан 2. 

У састав Универзитет у Приштини улазе факултети са седиштем у 
Приштини, и то: Филозофски факултет, Правно-економски факултет, 
Технички факултет и Медицински факултет. 

Даном почетка рада Универзитета у Приштини Филозофски фа-
култет, Правно-економски факултет и Технички факултет у Приштини 
престају да буду у саставу Универзитета у Београду. 

Члан 3. 

Универзитет у Приштини почеће са радом најкасније до 15. фебру-
ара 1970. године. 
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Члан 4. 

 Избор универзитетских органа извршиће се најкасније до 
15. фебруара 1970. године. 

 Посебном одлуком Скупштине Социјалистичке Аутономне 
Покрајине Косова одредиће се број чланова Савета Универзитета у Приш-
тини и начин њиховог избора. 

 По доношењу статута Универзитета, савет ће усагласити 
свој састав и организацију са одредбама Статута. 

Члан 5. 

Скупштину Универзитета у Приштини сачињавају представници 
наставника и сарадника факултета у саставу Универзитета, представници 
сарадника јединица Универзитета и факултета који улазе у састав Универ-
зитета, представници студената, представници радних заједница факултета 
у саставу Универзитета и представници радних људи јединица Универзи-
тета. 

Број представника наставника, сарадника, студената и радних 
људи и начин њиховог избора у Скупштини одређује је Статутом 
Универзитета у Приштини. 

Члан 6. 

Прву скупштину Универзитета у Приштини за избор ректора и 
проректора сазваће припремни одбор који сачињавају декани факултета, и 
по два представника савета факултета у саставу Универзитета, од којих по 
један из редова студената. 

Покрајинско извршно веће одредиће број представника наставни-
ка, сарадника, других радних људи и студената из члана 2. овог закона, као 
и начин њиховог избора у прву Скупштину Универзитета у Приштини. 

Члан 7. 

Средства за делатност Универзитета у Приштини обезбеђује По-
крајинска заједница образовања. 

Члан 8. 

 Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у «Службеном листу Аутономне Покрајине Косова». 
 

[Службени лист АП Косова, 24(1969), 33, стр. 1069] 




