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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 9. септембра 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 9. септембра 1987. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

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

СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 1987/88. ГОДИНЕ 

Члан 1. 

У Одлуци о броју студената који се могу уписати у I годину студи-
ја у школској 1987/88. години 01-број 06-692/1-9а од 14. априла 1987. го-
дине, у члану 1. у поднаслову „Факултети универзитета у Београду“, тачка 
17. мења се и гласи: 

„Филолошком факултету у Београду одобрава се у оквиру Одлу-
ком утврђеног броја студената за школску 1987/88. годину да се изврши 
прерасподела броја места за упис на образовне профиле за које постоји 
веће интересовање студената и то на групи за оријенталистику и романис-
тику.“ 

– У члану 1. у поднаслову „Факултети Универзитета уметности у 
Београду“ тачка 4. мења се и гласи: 

„Факултету примењених уметности у Београду одобрава се упис 
још 9 студената који ће се распоредити по профилима према одлуци Фа-
култета.“ 

– У члану 1. у поднаслову „Више школе“, тачка 2. мења се и гласи: 
„Вишој машинској школи у Земуну одобрава се упис још 5 студе-

ната.“ 
– У члану 1. тачка 3, мења се и гласи: 
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„Вишој железничкој школи у Београду одобрава се прерасподела 
броја места за упис на образовне профиле у оквиру одобреног броја студе-
ната за упис у прву годину студија школске 1987/88. године и то: 

– на образовни профил инжењер машинства за железничко машин-
ство 90 редовних и 45 ванредних студената, 

– на образовни профил инжењер саобраћаја – за железнички саоб-
раћај 94 редовних и 55 ванредних студената.“ 

– У члану 1. тачка 6. мења се и гласи: 
„Вишој ваздухопловној школи у Београду одобрава се упис још 10 

редовних студената за образовни профил: инжењер саобраћаја за ваздуш-
ни саобраћај – пилот.“ 

– У члану 1. тачка 8. мења се и гласи: 
„Вишој текстилној школи у Београду одобрава се упис још 15 ре-

довних студената за инжењера технологије за текстилну конфекцију.“ 
– У члану 1. тачка 19. мења се и гласи: 
„Вишој грађевинској школи у Београду одобрава се упис још 20 

ванредних студената.“ 
– У члану 1. тачка 21. мења се и гласи: 
„Вишој техничкој школи у Титовом Ужицу одобрава се упис још 

студената за образовни профил инжењер металургије и то 5 редовних и 10 
ванредних.“ 

– У члану 1. тачка 23. мења се и гласи: 
„Вишој техничкој школи у Крагујевцу одобрава се прерасподела 

образовних профила, те се 50 студената уместо на профил инжењера саоб-
раћаја уписује на профил инжењера машинства за производно машинс-
тво.“ 

– У члану 1. тачка 25. мења се и гласи: 
„Вишој ПТТ школи у Београду одобрава се упис још 30 ванредних 

студената, и то за профил инжењера за телекомуникације 10 и за профил 
инжењера ПТТ саобраћаја 20 студената.“ 

– У члану 1. тачка 30. мења се и гласи: 
„Вишој електротехничкој школи у Београду одобрава се упис још 

40 студената и то за профил инжењер електротехнике за енергетику – 10 
редовних и 10 ванредних, за профил инжењер електротехнике за електро-
нику 10 редовних и 10 ванредних.“ 
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Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 

Члан 3. 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику СР Србије“. 
 
 

01-број 06-1427/2 
У Београду, 9. септембра 1987. године 

 

Скупштина Републичке заједнице усмереног образовања 

 
Председник Скупштине, 

проф. др Илија Росић, с. р. 
 
 

[Службени гласник СР Србије, 43(1987), 48, стр. 2309] 
 
 
 




