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  Поштовани Ректоре, 

  Чланови Одбора за очување и опстанак Универзитета у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици у правном систему Републике 

Србије, дошли су до сазнања да се у Влади Републике Србије припремају кадровске 

и организационе промене на Универзитету, у виду некаквих ''привремених мера'', 

без икаквог информисања и учешћа легално изабраних органа Универзитета и 

академске заједнице Универзитета. Индикативно је да се поменуте активности 

спроводе у време када су запослени на Универзитету у Приштини, као и на свим 

другим универзитетима у Србији, на колективном годишњем одмору. 

  Уверени смо да су, у складу са важећим одредбама Закона о 

универзитету, организационе и кадровске промене на Универзитету, уколико се 

тим променама жели његово јачање, побољшање квалитета и ефикасности 

образовног и научног процеса, а не његово слабљење и етапно гашење, могуће  

само уз добро промишљену анализу, уз пуно поштовање принципа аутономије 

универзитета и у споразуму са академском заједницом које се то непосредно тиче. 

Ако је његова аутономија упитна за власти Републике Србије, како онда ту 

аутономију бранити од власти у Приштини, које  своју ненаклоност према 

високошколској настави на српском језику,  показују у континуитету? Олако 

одрицање и гажење аутономије нашег универзитета, значило би губитак једне од 

основних полуга у борби за његов опстанак и очување у условима константног 

притиска приштинских власти. Због тога упозоравамо да би сваки другачији 

приступ представљао отворено кршење Закона о универзитету и правно насиље уз 

пуну одговорност за погубне последице тако преузетог насиља.  

Позивамо Ректора Универзитета, Проф. др Срећка Милачића, као и 

надлежне органе Универзитета да се о поменутим активностима изјасне, као и да у 

дијалогу са ресорним Министарством Републике Србије, у складу са одговарајућим 

одредбама Закона о универзитету, покрену расправу о организационом и 

кадровском јачању Универзитета, како би наступајуће догађаје дочекао спремнији 

да одбрани свој правни континуитет и опстанак у компликованим и тешким 

условима на Косову и Метохији. 

 

У Косовској Митровици, 27. 7. 2017. год.  

                                ОДБОР 

                            ЗА ОЧУВАЊЕ И ОПСТАНАК УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ  

                           СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ  
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