
 540

[Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву го-
дину основних студија на факултетима чији је оснивач Репуб-
лика и висини школарине за школску 1995/96. годину од 12. јула 
1995. године] 

 
На основу чл. 31. и 128. Закона о универзитету („Службени глас-

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

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ 
ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТИМА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА И ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 
1995/96. ГОДИНУ 

Члан 1. 

У Одлуци о броју студената за упис у прву годину основних студи-
ја на факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за 
школску 1995/96. годину („Службени гласник РС“, број 10/95), у члану 2. 
у колони 3, у одељку Универзитет у Београду у тачки 2. Електротехнички 
факултет, број: „0“ замењује се бројем: „50“. 

У тачки 3. Грађевински факултет, број: „100“ замењује се бројем: 
„170“. 

У тачки 4. Машински факултет, број: „210“ замењује се бројем: 
„355“. 

У тачки 5. Ветеринарски факултет, број: „0“ замењује се бројем: 
„120“. 

У тачки 6. Дефектолошки факултет, број: „50“ замењује се бројем: 
„140“. 

У тачки 7. Економски факултет, број: „650“ замењује се бројем: 
„1.250“. 

У тачки 8. Медицински факултет, број: „200“ замењује се бројем: 
„300“. 

У тачки 9. Пољопривредни факултет, број: „185“ замењује се бро-
јем: „220“. 
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У тачки 10. Правни факултет, број: „700“ замењује се бројем: 
„1.556“. 

У тачки 12. Факултет за физичку хемију, број: „30“ замењује се 
бројем: „80“. 

У тачки 15. Математички факултет, број: „100“ замењује се бројем: 
„110“. 

У тачки 16. Географски факултет, број: „40“ замењује се бројем: 
„81“. 

У тачки 18. Рударско-геолошки факултет број: „91“ замењује се 
бројем: „131“. 

У тачки 20. Саобраћајни факултет, број: „60“ замењује се бројем: 
„90“. 

У тачки 21. Стоматолошки факултет, број: „100“ замењује се бро-
јем: „120“. 

У тачки 22. Технолошко-металуршки факултет, број: „50“ замењу-
је се бројем: „80“. 

У тачки 23. Факултет физичке културе, број: „20“ замењује се бро-
јем: „70“. 

У тачки 24. Факултет организационих наука, број: „130“ замењује 
се бројем: „230“. 

У тачки 25. Факултет политичких наука број: „110“ замењује се 
бројем „260“. 

У тачки 26. Фармацеутски факултет, број: „0“ замењује се бројем: 
„145“. 

У тачки 27. Филозофски факултет, број: „280“ замењује се бројем: 
„380“. 

У тачки 28. Филолошки факултет, број: „350“ замењује се бројем: 
„500“. 

У тачки 29. Шумарски факултет, број: „100“ замењује се бројем: 
„150“. 

У тачки 30. Учитељски факултет, број „40“ замењује се бројем: 
„60“. 

После речи: „Укупно факултети Универзитета у Београду“ број: 
„3.881“ замењује се бројем: „6.933“. 

У одељку Универзитет уметности у Београду, у тачки 1. Факултет 
драмских уметности, број: „0“ замењује се бројем: „10“. 
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У тачки 2. Факултет ликовних уметности, број: „6“ замењује се 
бројем: „9“. 

У тачки 3. Факултет музичке уметности, број: „0“ замењује се бро-
јем: „17“. 

У тачки 4. Факултет примењених уметности и дизајна број: „15“ 
замењује се бројем: „25“. 

После речи: „Укупно факултети Универзитета уметности у Бео-
граду“, број „21“ замењује се бројем: „61“. 

У одељку Универзитет у Новом Саду, у тачки 1. Пољопривредни 
факултет, број: „150“ замењује се бројем: „172“. 

У тачки 4. Филозофски факултет, број: „85“ замењује се бројем: 
„295“. 

У тачки 5. Факултет физичке културе, број: „60“ замењује се бро-
јем: „90“. 

У тачки 6. Природно-математички факултет број: „65“ замењује се 
бројем: „120“. 

У тачки 7. Правни факултет, број: „100“ замењује се бројем: „200“. 
У тачки 8. Медицински факултет, број: „100“ замењује се бројем: 

„170“. 
У тачки 9. Академија уметности, број „20“ замењује се бројем: 

„30“. 
У тачки 11. Економски факултет, Суботица број: „280“ замењује се 

бројем: „500“. 
У тачки 12. Технички факултете, Зрењанин, број: „100“ замењује 

се бројем: „150“. 
У тачки 13. Учитељски факултет, Сомбор, број: „40“ замењује се 

бројем: „50“. 
После речи: „Укупно факултети Универзитета у Новом Саду“, 

број: „1.270“ замењује се бројем: „2.047“. 
У одељку Универзитет у Нишу у тачки 2. Економски факултет, 

број: „200“ замењује се бројем: „400“. 
У тачки 5. Медицински факултет, број „80“ замењује се бројем: 

„145“. 
У тачки 6. Правни факултет, број: „250“ замењује се бројем: „300“. 
У тачки 7. Филозофски факултет, број: „120“ замењује се бројем: 

„180“. 
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После речи: „Укупно факултети Универзитета у Нишу“ број: „965“ 
замењује се бројем: „1.340“. 

У одељку Универзитет у Крагујевцу у тачки 2. Економски факул-
тет број: „150“ замењује се бројем: „300“. 

У тачки 4. Правни факултет, број: „100“ замењује се бројем: „250“. 
У тачки 7. Медицински факултет, број: „40“ замењује се бројем: 

„70“. 
После речи: „Укупно факултети Универзитета у Крагујевцу“ број: 

„580“ замењује се бројем: „910“. 
У одељку Универзитет у Приштини у тачки 1. Грађевинско-

архитектонски факултет, број: „70“ замењује се бројем „100“. 
У тачки 2. Факултет за физичку културу, број: „30“ замењује се 

бројем: „50“. 
У тачки 3. Факултет уметности, број: „20“ замењује се бројем: 

„30“. 
У тачки 4. Филозофски факултет, број: „110“ замењује се бројем: 

„140“. 
У тачки 5. Медицински факултет, број: „45“ замењује се бројем: 

„75“. 
У тачки 6. Филолошки факултет, број: „125“ замењује се бројем: 

„175“. 
У тачки 7. Правни факултет, број: „150“ замењује се бројем: „200“. 
У тачки 8. Машински факултет, број: „50“ замењује се бројем: 

„70“. 
У тачки 9. Рударско-металуршки факултет, Косовска Митровица, 

број: „35“ замењује се бројем „45“. 
У тачки 10. Електротехнички факултет, број: „50“ замењује се бро-

јем: „80“. 
У тачки 11. Економски факултет, број: „150“ замењује се бројем: 

„200“. 
У тачки 13. Природно-математички факултет, број: „125“ замењује 

се бројем: „155“. 
После речи: „Укупно факултети Универзитета у Приштини“ број: 

„1.100“ замењује се бројем: „1.460“. 



 544

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 

 
 

05 број 612/2070/95 
У Београду, 12. јула 1995. године 

 
Влада Републике Србије 

 
Потпредседник, 

проф. др. Слободан Унковић, с. р. 
 
 

[Службени гласник Републике Србије, 51(1995), 26, стр. 925-926] 
 
 
 




