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[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 27. ју-
ла 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“, бр. 10/95 и 26/95), у 
члану 2. у одељку Универзитет у Београду у тачки 1. Архитектонски фа-
култет, у колони 3. број: „20“ замењује се бројем: „45“. 

У тачки 3. Грађевински факултет, у колони 2. број: „300“ замењује 
се бројем: „350“, а у колони 3. број: „170“ замењује се бројем: „190“. 

После речи: „Укупно факултети Универзитета у Београду“ број: 
„8271“ замењује се бројем: „8321“, а број „6933“ замењује се бројем: 
„6978“. 

У одељку Универзитет уметности у Београду у тачки 3. Факултет 
музичке уметности, у колони 3. број: „17“ замењује се бројем: „20“. 

После речи: „Укупно факултети Универзитета уметности, у Бео-
граду“ број: „61“ замењује се бројем: „64“. 

У одељку Универзитет у Нишу у тачки 1. Грађевински факултет, у 
колони 2. број: „150“ замењује се бројем: „200“, а у колони 3. број: „30“ 
замењује се бројем: „80“. 

После речи: „Укупно факултети Универзитета у Нишу“ број: 
„2130“ замењује се бројем: „2180“, а број: „1340“ замењује се бројем: 
„1390“. 
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Члан 2. 

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

 
 

05 број 612-2151/95 
У Београду, 27. јула 1995. године 

 
Влада Републике Србије 

 
Потпредседник, 

проф. др Ратко Марковић, с. р. 
 
 
[Службени гласник Републике Србије, 51(1995), 28, стр. 1018] 

 
 
 




