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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, школске 1993/94. године, од 6. јула 1993. године] 

 
На основу члана 31. Закона о универзитету („Службени гласник 

РС“, бр. 54/92 и 39/93), 
Влада Републике Србије, на седници одржаној 6. јула 1993. године, 

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, ШКОЛСКЕ 1993/94. ГОДИНЕ 

Члан 1. 

У Одлуци о броју студената за упис у прву годину основних студи-
ја на факултетима, чији је оснивач Република, школске 1993/94. године 
(„Службени гласник РС“, број 37/93) у члану 1. врше се следеће измене: 

У Одељку Факултета Универзитета у Београду у тачки 1. Архитек-
тонски факултет, Београд, број: „135“ замењује се бројем: „145“; 

– у тачки 2. Грађевински факултет, Београд, број: „270“ замењује 
се бројем: „295“, а број: „30“ замењује се бројем: „80“; 

– у тачки 3. Електротехнички факултет, Београд, број: „450“ заме-
њује се бројем: „470“, а број: „50“ замењује се бројем: „80“; 

– у тачки 4. Машински факултет, Београд, број: „485“ замењује се 
бројем: „500“, а број: „210“ замењује се бројем: „290“; 

– у тачки 5. Рударско-геолошки факултет, Београд, бројеви: „476 и 
64“ замењују се бројевима: „516 и 114“ и то: на рударском одсеку повећава 
се за 40 места која се финансирају из буџета и 50 места за студенте који 
плаћају школарину; 

– у тачки 9. Факултет организационих наука, Београд, број: „100“ 
замењује се бројем: „150“; 

– у тачки 10. Економски факултет, Београд, број: „550“ замењује се 
бројем: „650“, а број: „450“ замењује се бројем: „600“; 
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– у тачки 11. Правни факултет, Београд, број: „600“ замењује се 
бројем: „700“, а број: „400“ замењује се бројем: „600“; 

– у тачки 12. Филозофски факултет, Београд, број: „450“ замењује 
се бројем: „470“ а број: „300“ замењује се бројем: „485“ и то: на одсеку 
дипломирани психолог повећава се за 20 места која се финансирају из бу-
џета и 25 места за студенте који плаћају школарину; на одсеку дипломи-
рани филозоф за 15 места за студенте који плаћају школарину; на одсеку 
дипломирани социолог за пет места за студенте који плаћају школарину; 
на одсеку дипломирани историчар за 50 места за студенте који плаћају 
школарину; на одсеку дипломирани историчар уметности 55 места за сту-
денте који плаћају школарину; на одсеку дипломирани етнолог – антропо-
лог за 15 места за студенте који плаћају школарину и на одсеку археологи-
је за 20 места за студенте који плаћају школарину; 

– у тачки 13. Филолошки факултет, Београд, број: „300“ замењује 
се бројем: „450“ и то на групама: за српски језик и књижевност, српски 
језик и књижевност са општом лингвистиком и српски језик са јужносло-
венским језицима за 50 места за студенте који плаћају школарину; на гру-
пама за стране језике 100 места за студенте који плаћају школарину; 

– у тачки 14. Факултет физичке културе, Београд, број: „50“ заме-
њује се бројем: „70“; 

– у тачки 16. Факултет политичких наука, Београд, број: „100“ за-
мењује се бројем: „120“; 

– у тачки 17. Ветеринарски факултет, Београд, број: „150“ замењу-
је се бројем: „160“; 

– у тачки 18. Дефектолошки факултет, Београд, број: „50“ замењује 
се бројем: „70“; 

– у тачки 19. Медицински факултет, Београд, број: „200“ замењује 
се бројем: „280“; 

– у тачки 20 Стоматолошки факултет, Београд, број: „50“ замењује 
се бројем: „60“; 

– у тачки 21. Фармацеутски факултет, Београд, број: „50“ замењује 
се бројем: „60“; 

– у тачки 22. Пољопривредни факултет, Земун, број: „620“ замењу-
је се бројем: „670“, а број „180“ замењује се бројем: „230“; 

– у тачки 23. Шумарски факултет, Београд, број: „300“ замењује се 
бројем: „310“, а број: „100“ замењује се бројем „130“; 

– у тачки 24. Природно-математички факултет, Београд, бројеви: 
„1000 и 450“ замењују се бројевима: „1030 и 560“ и то: на Хемијском фа-
култету 5 места која се финансирају из буџета и 10 места за студенте који 
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плаћају школарину; на Факултету физичке хемије 5 места која се финан-
сирају из буџета и 15 места за студенте који плаћају школарину; на Био-
лошком факултету 10 места за студенте који плаћају школарину; на Фи-
зичком факултету 10 места која се финансирају из буџета и 40 места за 
студенте који плаћају школарину и на Географском факултету 10 места 
која се финансирају из буџета и 35 места за студенте који плаћају школа-
рину. 

После речи: „Укупно факултети Универзитета у Београду“ број: 
„7.911“ замењује се бројем: „8.341“ а број: „3.294“ замењује се бројем: 
„4.589“. 

У Одељку Факултети Универзитета уметности у Београду, у тачки 
1. Факултет музичке уметности, Београд, број: „110“ замењује се бројем: 
„114“ а број: „10“ замењује се бројем: „15“; 

– у тачки 2. Факултет ликовних уметности, Београд, број: „40“ за-
мењује се бројем: „42“, број: „10“ замењује се бројем: „13“; 

– у тачки 3. Факултет примењених уметности дизајна, Београд, 
број: „75“ замењује се бројем: „77“ а број: „15“ бројем: „20“; 

– у тачки 4. Факултет драмских уметности, Београд, број: „20“ за-
мењује се бројем: „22“. 

После речи: „Укупно факултети Универзитета уметности у Бео-
граду“ број: „290“ замењује се бројем: „298“ а број „55“ замењује се бро-
јем: „70“. 

У одељку Факултети Универзитета у Новом Саду, у тачки 2. Прав-
ни факултет, Нови Сад, број: „100“ замењује се бројем: „200“; 

– у тачки 3. Филозофски факултет Нови Сад, број: „520“ замењује 
се бројем: „670“ а број: „160“ замењује се бројем: „360“; 

– у тачки 5. Факултет физичке културе Нови Сад у колони само-
финансирања број: „80“ замењује се бројем: „100“; 

– у тачки 9. Факултет техничких наука, Нови Сад број: „990“ за-
мењује се бројем: „1010“, а број: „250“ бројем: „350“; 

– у тачки 10. Медицински факултет, Нови Сад, број: „150“ замењу-
је се бројем: „170“, а број: „90“ замењује се бројем „120“; 

– у тачки 12. Економски факултет, Суботица, број: „130“ замењује 
се бројем: „280“. 

После речи: „Укупно факултети Универзитета у Новом Саду“ број: 
„4040“ замењује се бројем: „4230“, а број „1310“ бројем: „1710“. 
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У одељку Факултети Универзитета у Нишу, у тачки 2. Економски 
факултет, Ниш, број: „250“ замењује се бројем „300“ а број: „100“ бројем 
„200“; 

– у тачки 5. Медицински факултет, Ниш, број: „160“ замењује се 
бројем: „190“, а број: „50“ бројем: „100“; 

– у тачки 6. Правни факултет, Ниш, број: „200“ замењује се бројем: 
„250“ а број: „100“ бројем: „300“; 

– у тачки 9. Филозофски факултет, Ниш, број: „300“ замењује се 
бројем: „305“ а број: „120“ бројем: „160“ и то: на групи дипломирани фи-
лолог за енглески језик и књижевност 15 места за студенте који плаћају 
школарину; на групи дипломирани филолог за српски језик и књижевност 
15 места за студенте који плаћају школарину и на групи дипломирани хе-
мичар 5 места која се финансирају из буџета и 10 места за студенте који 
плаћају школарину. 

После речи: „Укупно факултети Универзитета у Нишу“ број: 
„1850“ замењује се бројем: „1985“ а број: „680“ замењује се бројем: 
„1070“. 

У одељку Факултети Универзитета у Приштини у тачки 1. Грађе-
винско-архитектонски факултет, Приштина, број: „150“ замењује се бро-
јем: „160“ а број: „50“ замењује се бројем: „70“ и то: на архитектонском 
одсеку за 10 места која се финансирају из буџета и 20 места за студенте 
који плаћају школарину; 

– у тачки 2. Економски факултет, Приштина, број: „250“ замењује 
се бројем: „260“ а број: „100“ замењује се бројем „130“; 

– у тачки 3. Електротехнички факултет, Приштина, број: „150“ за-
мењује се бројем: „160“ а број: „50“ замењује се бројем: „75“; 

– у тачки 5. Медицински факултет, Приштина, број: „105“ замењу-
је се бројем: „115“ а број: „70“ замењује се бројем: „90“ и то: на одсеку 
општа медицина 10 места која се финансирају из буџета и 20 места за сту-
денте који плаћају школарину; 

– у тачки 6. Правни факултет, Приштина, број: „200“ замењује се 
бројем: „205“ а број: „100“ замењује се бројем: „140“; 

– у тачки 13. Филолошки факултет, Приштина, број: „350“ замењу-
је се бројем: „360“ а број: „185“ бројем: „205“ и то: на групи за енглески 
језик и књижевност за 10 места која се финансирају из буџета и 20 места 
за студенте који плаћају школарину. 

После речи: „Укупно факултети Универзитета у Приштини“ број: 
„2305“ замењује се бројем: „2360“ а број: „1.020“ замењује се бројем: 
„1175“. 
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У одељку Факултети Универзитета у Крагујевцу, у тачки 2. Еко-
номски факултет, Крагујевац, број: „100“ замењује се бројем: „130“; 

– у тачки 4. Медицински факултет, Крагујевац, број: „50“ замењује 
се бројем: „70“. 

После речи: „Укупно факултети Универзитета у Крагујевцу“ број: 
„590“ замењује се бројем: „640“. 

Члан 2. 

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

 
Број 06/2764/30-31 
У Београду, 6. јула 1993. године 

 

Влада Републике Србије 

 
Потпредседник, 

др Данило Ж. Марковић, с. р. 
 
 

[Службени гласник Републике Србије, 49(1993), 50, стр. 2348-2349] 
 




