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[Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву го-
дину магистарских студија на универзитетима и факултетима 
чији је оснивач Република и висини школарине за школску 
1995/96. годину, од 13. октобра 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 МАГИСТАРСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА И 
ФАКУЛТЕТИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА У ВИСИНИ 

ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 1995/96. ГОДИНУ 

Члан 1. 

У Одлуци о броју студената за упис у прву годину магистарских 
студија на универзитетима и факултетима чији је оснивач Република и ви-
сини школарине за школску 1995/96. годину („Службени гласник РС“, 
број 10/95), у члану 3. алинеји 1. Универзитет у Новом Саду, правни фа-
култети, Факултет политичких наука и Центар за мултидисциплинарне 
студије, у колони 2. број: „400“ замењује се бројем: „800“. 

У алинеји 2. економски факултети број: „450“ замењује се бројем: 
„900“. 

У алинеји 3. факултети физичке културе, Дефектолошки факултет, 
Факултет организационих наука, Факултет заштите на раду и технички 
факултети у Чачку и Зрењанину број: „550“ замењује се бројем: „1.100“. 

У алинеји 4. пољопривредни факултети и Шумарски факултет 
број: „600“ замењује се бројем: „1.200“. 

У алинеји 5. остали технички факултети број: „700“ замењује се 
бројем: „1.400“. 

У алинеји 6. медицински факултети, стоматолошки, фармацеутски 
и ветеринарски факултет број: „800“ замењује се бројем: „1.600“. 

У алинеји 7. природно-математички факултети број: „850“ замењу-
је се бројем: „1.700“. 
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У алинеји 8. филозофски, филолошки и учитељски факултети број: 
„550“ замењује се бројем: „1.100“. 

У алинеји 9. уметнички факултети број: „900“ замењује се бројем: 
„1.800“. 

Члан 2. 

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

 
 

05 број 612-2588/95 
У Београду, 13. октобра 1995. године 

 
Влада Републике Србије 

 
Потпредседник, 

проф. др Слободан Унковић, с. р. 
 
 
[Службени гласник Републике Србије, 51(1995), 42, стр. 1571] 

 
 
 
 




