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[Одлука о допуни Одлуке о броју студената који могу уписати 
високошколске организације на прву годину студија школске 
1987/88. године, од 30. јуна 1987. године] 

 
На основу члана 52. Закона о усмереном образовању и васпитању 

(„Службени гласник СР Србије“, број 14/86) и члана 30. Статута Репуб-
личке заједнице усмереног образовања, 

Скупштина Републичке заједнице усмереног образовања на седни-
ци од 30. јуна 1987. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БРОЈУ СТУДЕНАТА КОЈИ МОГУ  
УПИСАТИ ВИСОКОШКОЛСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА I ГОДИНУ 

СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 1987/88. ГОДИНЕ 

Члан 1. 

У Одлуци о броју студената који могу уписати високошколске ор-
ганизације на I годину студија школске 1987/88. године 01- број 06-692/1-
9а од 14. априла 1987. године, у члану 1. у поднаслову „Факултети универ-
зитета у Београду“ 

– тачка 2. мења се и гласи: 
„Грађевинском факултету у Београду, одобрава се упис још 5 сту-

дената за профил – инжењер геодезије“; за потребе САП Косова; 
– тачка 5. мења се и гласи: 
„Саобраћајном факултету у Београду, одобрава се упис још 5 сту-

дената“; за потребе САП Косова, 
– тачка 14. мења се и гласи: 
„Дефектолошком факултету у Београду, одобрава се упис још 10 

студената“; за потребе САП Косова, 
– тачка 15. мења се и гласи: 
„Факултету народне одбране у Београду, одобрава се упис још 20 

студената“; за потребе САП Косова, 
– тачка 19. мења се и гласи: 
„Пољопривредном факултету у Београду одобрава се упис на: 
а) Одсеку мелиорације 5 студената, 
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б) Одсеку прехрамбене технологије: 
– Технологија анималних производа, још 5 студената и 
– Технологија пољопривредних производа, још 5 студената“; за 

потребе САП Косова, 
– тачка 20. мења се и гласи: 
„Шумарском факултету у Београду, одобрава се упис још 10 сту-

дената“,за потребе САП Косова. 
– тачка 23. мења се и гласи: 
„Фармацеутском факултету у Београду: 
– одобрава се упис још 20 студената за потребе САП Косова и 
– одобрава се упис још 10 студената за потребе СР Црне Горе“; 
– тачка 24. мења се и гласи: 
„Ветеринарском факултету у Београду, одобрава се упис још 20 

студената“,за потребе САП Косова. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 

Члан 3. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику СР Србије“. 
 
 

01 – број 06-1184/VI 
У Београду, 30. јуна 1987. године 

 

Скупштина Републичке заједнице усмереног образовања 

 
Председник, 

проф. др Илија Росић, с. р. 
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