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[Закон о оснивању Правно-економског факултета у Приштини, 
од 23. јуна 1961. године] 

 
У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ОСНИВАЊУ ПРАВНО-
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ПРИШТИНИ 

На основу члана 71. тачка 14. Уставног закона о основама друш-
твеног и политичког уређења и о органима власти Народне Републике Ср-
бије проглашава се Закон о оснивању Правно-економског факултета у 
Приштини, који је усвојила Народна скупштина Народне Републике Срби-
је на седници Републичког већа од 23. јуна 1961. године. 

 
ИВ бр. 352 
У Београду, 23. јуна 1961. године 

 
Председник 

Народне скупштине, 
Јован Веселинов, с. р. 

Председник 
Извршног већа, 

Милош Минић, с. р. 
 

З А К О Н  

О ОСНИВАЊУ ПРАВНО-ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА  
У ПРИШТИНИ 

Члан 1. 

Оснива се Правно-економски факултет у Приштини (у даљем тек-
сту: Факултет). 

Члан 2. 

Факултет је самостална установа са својством правног лица. 

Члан 3. 

Факултет је у саставу Универзитета у Београду. 
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Члан 4. 

Задатак Факултета је да спрема стручњаке у области правних и 
економских наука и да врши друга права и дужности одређена општим 
законом о факултетима и универзитетима. 

Члан 5. 

Факултет се организује и ради по одредбама Општег закона о фа-
култетима и универзитетима, свог статута и по другим прописима који 
уређују организацију и рад факултета. 

Овлашћује се Извршно веће Народне скупштине и Народне Репуб-
лике Србије да до доношења факултетског статута именује чланове факул-
тетског савета. 

Члан 6. 

Факултет се финансира на начин одређен Основним законом о фи-
нансирању школства. 

Члан 7. 

Почетак рада факултета одредиће Универзитетски савет Универзи-
тета у Београду. 

Члан 8. 

Први избор наставника Факултета извршиће најдаље до 30. сеп-
тембра 1961. године матичарска комисија, коју ће образовати Универзи-
тетски савет Универзитета у Београду. 

Члан 9. 

До доношења факултетског статута настава на Факултету изводиће 
се по привременом наставном плану и програму, који утврђује факултет-
ска управа, уз сагласност Универзитетског савета Универзитета у Београду. 

Члан 10. 

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном глас-
нику Народне Републике Србије“. 

[Службени гласник НР Србије, 17 (1961), 28, стр. 464–465] 




