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[Одлука о изменама Одлуке о висини школарине за 1993/94. го-
дину за основне студије на факултетима чији је оснивач Репуб-
лика, од 20. јануара 1994. године] 

 
На основу члана 128. Закона о универзитету („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 54/92 и 39/93), 
Влада Републике Србије донела је 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА 1993/94. 
ГОДИНУ ЗА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТИМА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА 

Члан 1. 

У Одлуци о висини школарине за 1993/94. годину за основне сту-
дије на факултетима чији је оснивач Република („Службени гласник РС“, 
бр. 50/93 и 2/94), у члану 1. став 2. мења се и гласи: 

„Школарину из става 1. овог члана за упис у одговарајућу годину 
студија плаћају студенти чије се образовање не финансира из буџета“. 

Члан 2. 

Члан 2а мења се и гласи: 
„Ако се студент држављанин СР Југославије определи за уплату 

школарине у два дела, за упис у летњи семестар висина школарине за фа-
култете из члана 1. ове одлуке је: 

1) за факултет под редним бројем 1 – 100 нових динара, 
2) за факултете под редним бројем 2 и 5 – 130 нових динара, 
3) за факултете под редним бројем 3 – 150 нових динара, 
4) за факултете под редним бројем 4 – 190 нових динара, 
5) за факултете под редним бројем 6 – 200 нових динара, 
6) за факултете под редним бројем 7 – 260 нових динара. 
Школарина се уплаћује на рачун из члана 2. став 2. ове одлуке.“ 

Члан 3. 

После члана 2а додаје се нови члан који гласи: 
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„Члан 2б 

Студент из члана 2а став 1. ове одлуке (у даљем тексту: студент) 
који остварује право на материјално обезбеђење, право на смештај у уста-
нову социјалне заштите за децу без родитеља или право на додатак за по-
моћ и негу другог лица у складу са прописима из области социјалне заш-
тите и социјалне сигурности грађана (у даљем тексту: право из социјалне 
заштите) и има просечну оцену из положених испита најмање 9 (девет) не 
плаћа школарину за упис у летњи семестар. 

Студент који остварује право из социјалне заштите са просечном 
оценом најмање 8,5 (осам и по) из положених испита плаћа 50% од ут-
врђеног износа школарине за упис у летњи семестар, а са просечном оце-
ном најмање 7,5 (седам и по) плаћа 75% од утврђеног износа. 

Студент прве године студија који остварује право из социјалне за-
штите, а који је са одличним успехом завршио све разреде средње школе 
не плаћа школарину за упис у летњи семестар. 

Студент из става 3. овог члана, а који је завршио последњи разред 
средње школе са одличним успехом плаћа 75% од утврђеног износа шко-
ларине за упис у летњи семестар, а студент који је завршио последња два 
разреда са одличним успехом плаћа 50% од утврђеног износа. 

Студент подноси доказе за остваривање права из ст. 1–4 овог члана 
факултету приликом уписа у летњи семестар.“ 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“ а примењиваће се од 24. јануара 
1994. године. 

 
Број 110-11-00177/95-2 
У Београду, 20. јануара 1994. године 

 
Влада Републике Србије 

Потпредседник, 
др Данило Ж. Марковић, с. р. 

 
[Службени гласник Републике Србије, 50(1994), 10, стр. 176-177] 




