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[Закон о оснивању Техничког факултета у Приштини, од 30. 
септембра 1965. године] 

 
На основу члана 197. став 2. Устава Социјалистичке Републике 

Србије издајем 
 

У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ОСНИВАЊУ ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛ-
ТЕТА У ПРИШТИНИ 

Проглашава се Закон о оснивању техничког факултета у Пришти-
ни који је усвојила Скупштина Социјалистичке Републике Србије на сед-
ници Републичког већа од 29. септембра 1965. године и на седници Про-
светно-културног већа од 24. септембра 1965. године. 

 
 

РС број 189 
У Београду, 30. септембра 1965. године 

 
Председник Скупштине, 
Душан Петровић, с. р. 

 
 

З А К О Н  
 

О ОСНИВАЊУ ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У ПРИШТИНИ 

Члан 1. 

Оснива се Технички факултет у Приштини (у даљем тексту: Фа-
култет). 

При оснивању Факултет има само грађевински одсек. 

Члан 2. 

Факултет је у саставу Универзитета у Београду. 
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Члан 3. 

Задатак је Факултета да спрема стручњаке са вишом и високом 
стручном спремом грађевинске струке и да врши задатке из чл. 3. Закона о 
високом школству. 

Члан 4. 

Настава на Факултету траје четири године. 

Члан 5. 

Факултет почиње са радом 1. октобра 1965. године. 

Члан 6. 

До доношења статута Факултета Републичко извршно веће својим 
актом одредиће укупан број чланова савета, број чланова савета Факултета 
које бирају чланови радне заједнице Факултета, које именује Републичко 
извршно веће и које делегирају студенти, начин избора представника сту-
дената као и друштвено-политичке заједнице, радне и друге организације 
које делегирају свога представника за члана савета Факултета, као и начин 
избора представника студената. 

Члан 7. 

Матичну комисију за вршење припрема за почетак рада Факултета 
образује Савет Универзитета у Београду. 

Члан 8. 

До доношења статута Факултета настава на Факултету изводиће се 
по привременом наставном плану и програму. 

Привремени наставни план и програм утврдиће Комисија коју об-
разује Савет Универзитета у Београду у сарадњи са Матичном комисијом 
и Грађевинским факултетом у Београду. 

Комисија из претходног става дужна је да привремени наставни 
план и програм припреми до 1. октобра 1965. године. 
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Члан 9. 

Средства за почетак рада и накнада за вршење делатности Факул-
тета обезбеђује Републички друштвени фонд за школство. 

Члан 10. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије“. 

 
 
 

[Службени гласник СР Србије, 21 (1965), 41, стр. 933] 
 
 
 




